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ِإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه من هيده        ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َّ ُفال مضل له ومن يضلل فـال هـادي لـه اهللاُ ِ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َِّ َ َ َِ ْ َ ُِ
َّوأشهد أن ال إله إال  ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهاهللاُْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ ِّاللهم صل ، ِ ََّ َعـىل َُّ َ

ِحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َِّ ٍ ٍَ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََّ َ ِ ،) 9 8 7 6 5 4

@ ? >   .]آل عمران[ ): ; > = 
 :ما بعدأ
 ِاخلالفو ،ابن حميصن ِةءراق ِأصول حيتوي عىل ،ابن حميصنة ءراق لرسيفهذا رشح م     

 .ِيف الفرشصن ابن حمية ءراق وٍبني رواية حفص
 برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب َ القرآنيةِ الكلامتُوقد كتبت    

إذا كـان يف الكلمـة وجهـان و ، عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املـصحفًنطقها تسهيال
 .  ولو مل يكن املقدماًمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حفصُأحد

 بـأن عـدد ً، علام)٦٢٣٦( آياته َدَ وعدِّ الكويفِّ حسب العدِ اآلياتَقام أرُوقد ذكرت    
 .آية) ٦٢١٠ (ِّيك املِّاآليات حسب العد

، اً حفص ختالُفٍبكيفية  حميصنُابنها أقر من األلفاظ ٌكام يوجد يف القرآن الكريم عدد     
 .نتبه هلاُ كي يِ األصولِ مباحثَا ضمنُ فذكرهت،وقد تكرر ورودها

  وباألخص أن ،القراءات العرش باً أن يكون جمازَةءراق واألصل فيمن يقرأ هذه ال   

                                          
ِع األصوليون والفقهاء والقراء أنه مل يتواتر يشء مما زاد عن العرشة، إال من ال يعتد أمج:  قال النويري)١( ٌ ُ ُ

ٌبخالفه، وعىل هذا فكل قراءة وراء العرشة ال حيكم بقرآنيتها، بل هي قراءة شاذة ال جتوز القراءة هبا ال يف  ٌ ِ ٍ ُّ
= 

 ٥ ابن حميصنة ءراأصول ق



 

 ٦ ابن حميصنة ءراأصول ق

 ُابـن فيـه  عـىل مـا خيـالُفِ يف هذا الكتابُ اقترصتَ ولذلك،ٍ لرواية حفصانًِمتقَيكون 
  .اً حفصحميصن

 . ِ الشاذةِمن القراءات َابن حميصن ُوقراءة      
 . القراءة الصحيحةِكانرأ من َ أو أكثراكنًرهي التي فقدت :  ُ الشاذةُوالقراءة    

 َ بعـدِ األربعـةِ إال قـراءة األئمـةِيف املـصنفات ًكاملة ِ الشاذةِالقراءاتنقل لنا من ُومل ي   
مل تتوفر فيها مجيع أركان القراءة لكن  وِصحيحة اإلسناد ٌمتصلة ٌ وهي قراءات،ِالعرشة

  :ت اآلتيةقراءال وهي ،الصحيحة
 :وراوياه .) ه١١٠ت(البرصي أبو سعيد ، يسارِ أيب احلسنُ بنُاحلسن:األوىل

             .شجاع بن أيب نرص البلخي.  أ
 .عمر الدوريأبو  ،حفص بن عمر.ب

 : ُوراوياه. ) ه١٢٣ت(يِي املكِمْهَّ السن بن حميصِ عبد الرمحنُ بنُ حممد:الثانية

                                          
َالصالة وال يف خارجها، ولو وافقت العربية والرسم العثامين= َ َ َِ َِ ِ . 

َ   وإذا علمت أن القراءة الشاذة ال جتوز القراءة هبا مطلقا، فاعلم أنه جيوز تعلمها وتعليمها، وتدوينُها يف  ْ َ َُ ُِ َِ َ ُ َ َُّ ُ ًَ
َالكتب، وهلذا درسها القراء الكبار من السلف ودرسوها، وألفوا فيها الكتب  َ َ َُ َّ ُ ُ َ َِ ِ   . 

 .   ٣١ ص ١محدي سلطان العدوي ج.  القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية، د)١(
 .ً العثامين ولو احتامالِ للرسمِ القراءةُموافقة.أ : هيِ الصحيحةِلقراءةا ُركان وأ)٢(

    .أفصحو أ كان اًالنحو فصيح القراءة لوجه من وجوه ُموافقة.         ب
 .التواتر.         ج

ُنقل مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب، عن مجا: ُوالتواتر  .ٍعة كذلك من أول السند إىل منتهاهُ
ُ    وقد ذهب مكي بن أيب طالب وحممد بن اجلزري إىل اإلكتفاء بصحة السند مع الشهرة واالستفاضة،  ُ ُّ 

 .ٌوهذا قول حادث خمالف لإلمجاع :      قال النويري يف رشح الطيبة



 

 ٧ ابن حميصنة ءراأصول ق

     . يَِّز البةَّزَ أمحد بن حممد بن أيب ب.أ
 .وذـُبنََ حممد بن أمحد بن أيوب بن ش.ب

 : وراوياه .) ه١٤٨ت(سليامن بن مهران األعمش :الثالثة
     .احلسن بن سعيد املطوعي.أ
 . حممد بن أمحد الشطوي:يذ الشنبو.ب

 :وراوياه.) ه٢٠٢ت(اليزيديحييى بن املبارك : الرابعة
     .سليامن بن احلكم.  أ

   .أمحد بن فرح.ب
 .لشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتابهذا وأتوجه با

ًهذا جهدي فام كان صوابا فمن اهللا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقد أصاب 
ً كتابـا َ أن يكونبى اهللاَُ، أٌ خطأِ فيهَ لوجدً مرةَ سبعنيٌ كتابَورضُلو ع: (ين حني قالَزُّامل

َصحيحا غري   ).ِ كتابهً
 إال ِ يف يومهاً كتابٌ إنسانَ أن ال يكتبُإين رأيت: (َحيث قال العامد األصبهاين ُّرَوهللا د

 هذا لكان َستحسن، لو قدمُ يَ كذا لكانَكان أحسن، ولو زيدل هذا َِّريُلو غ: ِقال يف غده
 عىل ِ النقصِىل استيالء عٌ ودليل،ِ العربِأفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم

 .)مجلة البرش
ًل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل تعديلها كام وأرجو من ك    َ َ َ ٍ ٍ ِّ

ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :يتأو ع
Yahoo.com@Tawfiq_Damra  

  أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمني اهللاَ

 



 

 ٨ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
 ابـن مـع َمكـة ِأهـل مقرئ املكي موالهم ميْهَّالس حميصن بن الرمحن عبد بن ُحممد هو     

 .   مسلم به احتج ثقة احلديث يف وهو ،كثري
 عـن  وحدث،جبري بن وسعيد عباس ابن موىل اسَبِْرود جرب بن جماهد عىل قرأ : شيوخه

 .وعطاء خمرمة بن قيس بن وحممد شيبة بنت وصفية أبيه
 منـه وسـمع العـالء بـن وعمـر وأبـو عباد بن بلِش اًة عرضروى عنه القراء : تالميذه

  وحـدث،جرجى بن وحييى البرصي عمر بن وعيسى املكي مسلم بن إسامعيل اًحروف
     .املخزومي املؤمل بن وعبداهللا عيينة وابن وهشيم جريج ابن عنه
 الرمحن عبد بن حممد ،كثري ابن عرص يف هبا وقام للقراءة جترد ممن وكان :جماهد ابن قال
 .حميصن بن
 مـا ولـوال القرآن هبا قرأت وقد والروضة املبهج كتاب يف وقراءته : ابن اجلزريلاق   

 .املشهورة تءابالقرا ْحلقتُأل املصحف خمالفة من فيها
 كـان ،قـريش مـن حميـصن ابـن :يقـول حاتم أبا سمعت امللك عبد بن ميمون وعن   
 .جماهد ابن عىل القرآن قرأ اًويْحَن

 بـن وحممـد قـيس بـن يـدُومح كثـري بـن اهللا عبد مكة قراء من كان: عبيد أبو وقال       
 .عليها وأقواهم بالعربية مهمَأعل حميصن ابن وكان ،حميصن

 عـن بـه فخـرج العربية مذهب عىل القراءة يف اختيار حميصن البن كان :جماهد ابن وقال    
 .باعهِّالت كثري ابن قراءة عىل وأمجعوا قراءته عن الناس بِفرغ بلده أهل إمجاع
 .تعاىل رمحه اهللا ،بمكة ومائة وعرشين ثالث سنة مات :ذيلُاهل القاسم أبو قال :وفاته

                                          
 .٢٢١ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ١٦٧ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(



 

 ٩ ابن حميصنة ءراأصول ق

  :وراوياه
  . البزيأمحد بن حممد بن أيب بزة .أ   

 .حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ.ب             

 
 مقـرئ مكـة ،َةَّزَم بن نـافع بـن أيب بـأمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسأبو احلسن 

 .) ه١٧٠(ومؤذن املسجد احلرام ولد سنة 
 .، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بمكةً حجةاً ضابطاًكان حمقق

ــه:شــيوخه  ــرأ عــىل أبي ــن ســليامن ووهــب ، ق ــة ب ــاد وعكرم ــن زي ــد اهللا ب    وعب
 .بن واضحا

 ، وأمحد بن فـرح،ب واحلسن بن حبا، قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي:تالميذه  
 ومرض بـن حممـد الـضبي ، وموسى بن هارون، وحممد بن هارون،وأبو حممد إسحاق

 . وغريهم،وأبو عيل احلداد
 .  بمكة وله ثامنون سنة رمحه اهللا) ه ٢٥٠( تويف البزي سنة :وفاته 

                                          
  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٦٨إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
، شذرات ٤٥٥ص١العرب ج ،٣٦٥ص١، معرفة القراء للذهبي ج١١٩ص١غاية النهاية البن اجلزري ج)٢(

 .٩٨ص١، النرش ج١٢٠ص٢الذهب ج



 

 ١٠ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
 اإلقراء شيخ البغدادي احلسن أبو اإلمام ،بوذنََش بن الصلت بن أيوب بن أمحد بن حممد

 والصالح واخلري الثقة مع تءاالقرا طلب يف البالد يف جال من أحد كبري أستاذ بالعراق
 .علم القراءات يف اًمتبحر

 محـدأو خلـف وراق إبراهيم بن وأمحد احلريب إبراهيم عن اًعرض القراءة أخذ :شيوخه
 وإسحاق محاد يبأ بن وأمحد فرح بن وأمحد هالل إبراهيم بن وأمحد األنباري بشار بنا

 الوارث عبد بن والقاسم بكار بن اهللا وعبد احلداد وإدريس خملد بن وإسحاق اخلزاعي
 الكـسائي حييـى بـن وحممد عيسى ابن وحممد شاذان بن وحممد سنان بن وحممد وقنبل

 . اليزيدي بن حممد بن عيل بن ويونس األخفش موسى بن وهارون
 بن احلسني بن وعيل املؤدب عيل بن وإدريس ئيالشذا نرص بن أمحد عليه قرأ :تالميذه 

 بـن أمحـد بـن وحممد القاسم بن وغزوان املطوعي سعيد بن واحلسن الغضائري عثامن
 .الشذائي يوسف بن ونرص زكريا بن واملعاىف مقسم بن بكر وأبو الشنبوذي إبراهيم

 ال شـنبوذ ابن كان حتى األقران عادة عىل جماهد بن بكر أيب وبني بينه وقع قد وكان    
 يف قدماه َْربْغَت مل جماهد ابن يعني العطيش هذا :يقول وكان جماهد ابن عىل يقرأ من قرئُي

  .اإلمام املصحف رسم خالف ما وهو بالشاذ القراءة جواز يرى كانو العلم، هذا
 . رمحه اهللا) ه ٣٢٧(سنة  صفرتويف يف  اخلياط سبط قال : وفاته

                                          
 .٥٤٦ ص٢لذهبي جل ، معرفة القراء ٥٢ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(



 

 ١١ ابن حميصنة ءراأصول ق

ة قرأة ابن حميصن، من رواية تلميذه شبل بن عباد املكي، من وذكر األهوازي من املفرد
أمحـد ، ومن طريق تلميذه  احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب يزيد املكيطريق تلميذه

 . البزيبن حممد بن عبد اهللا

 
شبل بن عباد أبو داود املكي مقري مكة ثقة ضابط هو أجل أصحاب ابن كثري، ولد 

  . االهوازيهفيام ذكر ) ه ٧٠(سنة 
 . كثري وهو الذي خلفه يف القراءةعرض عىل  ابن حميصن و عبد اهللا بن:شيوخه
ا ً إسامعيل القسط مع أنه عرض عىل ابن كثري أيضاًروى القراءة عنه عرض :تالميذه

ابنه داود بن شبل وعكرمة بن سليامن وعبد اهللا بن زيـاد وحـسن بـن حممـد قرأ عليه و
ضح وحممد بن سبعون وروى عنه القراءة عبيد بن عقيل وعيل بن نـرص ووهب بن وا

 .حييى بن سعيد املازينوحممد بن صالح املري وأبو حذيفة موسى بن مسعود و
 . رمحه اهللا) ه ١٦٠(سنة من  قريب تويف:قال الذهبي : وفاته

                                          
، ١٧٩أيب يزيد وقرأ هو عىل شبل بن عباد وقرأ هو عىل ابن حميـصن، املفـردة ص قرأ البزي عىل ابن )١(

 عيل احلسن بن عيل بن إبراهيم بـن يـزداد األهـوازي مؤلـف مفـردة  ابـن رواها أبو: فالسند كاآليت
،عن أيب غسان عطية بن املنذر بن  حميصن ، عن القايض أيب الفرج  املعاىف بن زكريا بن حييى النهرواين

 النهاوندي، عن أيب حممد احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب يزيد املكي عن أيب داود شبل بن عيسى
  .مي املكيه السن حممد بن عبد الرمحن بن حميصعبادة املكي عن أيب عبد اهللا

 .أيب حممد احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن أيب يزيد املكيوقرأ البزي عىل       
 .  ص لذهبي جل ، معرفة القراء   ص  اجلزري جبنالغاية النهاية، )٢(



 

 ١٢ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
ألهـوازي صـاحب احلسن بن عيل بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز األستاذ أبو عـيل ا

 . إمام كبري حمدثاًسنادإ همملؤلفات شيخ القراء يف عرصه وأعالا
 ولد سنة اثنتني وستني وثالثامئة باألهواز، وقرأ هبا وبتلك البالد عىل شيوخ العرص 

  .ثم قدم دمشق سنة إحدى وتسعني فاستوطنها وأكثر من الشيوخ والروايات
 بن أمحد الطربي وأمحد بن حممد بن عبيد قرأ عىل إبراهيم بن أمحد بن حممد :شيوخه

اهللا العجيل التسرتي وعيل بن احلسني بن عثامن بن سعيد الغضايري وعمر بن إبـراهيم 
بن أمحد ابن كثري الكتاين وأيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم الشنبوذي وأيب بكر حممد 

الل وأيب احلسن حممد بن بن جعفر النجار وأيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن ه
عبد الرحيم بن يعقوب الفسوي وأيب بكر حممد بن عبد اهللا بن القاسم اخلرقي وحممـد 
بن حممد بن فريوز بن زاذان الكرجي والقايض أيب الفرج املعـايف بـن زكريـا بـن حييـى 

 . وغريهماجلريري
 اهلذيل وأبـو  قرأ عليه أبو عيل احلسن ابن قاسم غالم اهلراس وأبو القاسم :تالميذه

نرص أمحد بن عيل الزينبي وأبو احلسن عيل بن أمحد األهبري وأبو القاسم عبد الوهـاب 
  . وغريهمبن عبد الوهاب ابن حممد القرطبي

 . رمحه اهللابدمشق) ه ٤٤٦(سنة تويف رابع ذي احلجة  : وفاته

                                          
 .  ص لذهبي جل ، معرفة القراء   ص بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(



 

 ١٣ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
 

ُأعوذ( :كان يقول يف االستعاذة ُ َمن ِباهللاَِّ َ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم َّ ِ َّ(. 
ْزد الــســــــميع والعلــيم قبــل مــن ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ َِّ ِ  

 

ْحز( ُبعــد إن اهللاَ هو ) ُ َّ ِ َ ْ ٌحـصن(َ ْ ْأمـن ) ( ِ ِ ُ(  

 

 
  وجيهر هبا،،، وحيث ابتدأ بالقراءةرؤوس األجزاءيف ، وكل سورةكان يبسمل أول 

 . البسملة آية من الفاحتةَّدَعو، لةبسمبالصل بني السورتني فوي
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش ــســــمال) َ َوب َ ْ َ َ  

 


  

ْطب( َفاصـال  وعنْـد بـصـــري صـال) ِ ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ِ  
 

 
 .)ناتحرك  (قرصال :املد املنفصل

 .) حركات٤(التوسط  : املد الـمتصل
                                          

 .٢٣، القراءات الشاذة لعبد الفتاح القايض ص٨٣أمحد شكري ص.  إيضاح الرموز للقباقبي حتقيق د)١(
 .١٧ بيت رقم مد بن أمحد املتويلالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حم)٢(
الوقف والسكت والوصل كحفص، :  وله فيها ثالثة أوجهومن املعلوم أنه ال بسملة بني األنفال وبراءة)٣(

، إحتـاف ٨٥، إيضاح الرمـوز للقبـاقبي ص٢٠٤عمر محدان ص.مفردة ابن حميصن لألهوازي حتقيق د
 .٢٣تاح القايض ص، القراءات الشاذة لعبد الف١٦١فضالء البرش للبناء ص

 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيم عد آي القرآن ،  مرشد اخلالن إىل معرفة)٤(
 .١٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٥(
 .٥٣، اإلحتاف للبناء ص١١٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٤ امليرس ملحمد خاروف ص)٦(



 

 ١٤ ابن حميصنة ءراأصول ق

َ وســط هلــم مــدا ْ ُِّ َ ْ ْ وقــصــَ ْـــر املنفــصلََ َ ِْ ُ  
 

ْلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن نقـــل ِ ُِ ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ
  

 

 
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل يــةتأدرج املواضــع اآل       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

﴿اإلخفاء،          ﴾ ]٥٢:يـس[ ،﴿   ﴾ ]اإلدغـاممـع ]٢٧:القيامـة  ،﴿  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

 
 بضم ميم اجلمع وصلتها بواو حيث وقعت إذا كان بعدها متحرك، حميصنقرأ ابن 

﴿:مثل              σ            ﴾ ]وألنه يقرأ بقرص املنفـصل ، ]٦:البقرة
 أو غريه، ويقف عليهـا ٌع مهزفتمد واو الصلة بمقدار حركتني سواء وقع بعد ميم اجلم

﴿ :بالسكون، وإذا وقع بعد ميم اجلمـع سـاكن كقولـه تعـاىل        ﴾ فإهنـا ال 
 .قف عليها بالسكونووي ضم للتخلص من التقاء الساكننيُ تتوصل وإنام

ْطب(  ًرصاطَو) ِ َ ْا مسِ َحليا( ا ـًيـــمِقَتُ َوبعـد  )ُِّ ْ َ َ
ِضـــــــــــــمة ب ٍ َّ َاوهـــــــَوَ ْحـــــــتم ( ا ِ ِ ُ(  

 

ْيم مجِمَو َ ْع بعد كـسَ َ َ ْ َ َــــر صـل بيـاـٍ ِ ْ ِ ٍ
  

ُمجالـه(ِب ْالنَّـــــــصِ بِْريَغـَو ُ ْوسـم) َ ِ ُ  

 

                                          
 .٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص٧٢ امليرس ملحمد خاروف ص)١(
 .٣٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٢(
 .٨٨إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
، ومل أكتبها يف اجلـدول ١٦٥، اإلحتاف ص٩٤الرموز للقباقبي ص، إيضاح ٢٠٣مفردة ابن حميصن ص)٤(

 .ًاعتامدا عىل فهم القارئ
 .٢٧، ٢٦ بيت الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٥(



 

 ١٥ ابن حميصنة ءراأصول ق

 

 . الكريمأي كلمة يف القرآن ابن حميصن لِمُمل ي

﴿ ومل يمل الراء يف         ﴾ ]٤١:هود[. 

 
 وإذا كانت ،صلها بياء مديةومكسورة   كانت اهلاءفإذا قرأ بإشباع حركة هاء الضمري

﴿ : نحوولو كان قبلها ساكن، واو مدية إذا كان بعدها متحركب صلهاومضمومة    

        ﴾ ،﴿           ﴾.  

﴿وقرأ     ﴾ ]بصلة اهلاء، و]٧:الزمر ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء وصلتها،]٢٨:النمل  
﴿و     ﴾ ]بضم اهلاء وصلتها وزاد بعد اجليم فـيهام ]٣٦:الشعراء[و، ]١١١:األعراف 

﴿ و،مهزة ساكنة    ﴾ ]مع كرس القافبكرس اهلاء وصلتها ]٥٢:النور . 
﴿ قرأ        ﴾ ]بكرس اهلاء مع الصلة ]٦٣:الكهف.  

﴿ وقرأ    ﴾ ]وكـذلك ضـم كـل هـاء ضـمري  كحفـصاء اهلـضم، بـ]١٠:الفتح ،
، ]١٦:املائـدة[ ﴾ ﴿ : نحـونكسـامكسورة قبلها كرس أو ياء ساكنة إذا وقع بعدها 

                                          
 .١٠٨، اإلحتاف للبناء ص٢٢٢، ٢١٢،إيضاح الرموز ص٢٠٤مفردة ابن حميصن ص)١(
 .ً، وكتبها يف سورة البقرة وتركتها بعدها اعتامدا عىل فهم القارئ١١٣للقباقبي صإيضاح الرموز )٢(



 

 ١٦ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿   ﴾]ــــام ﴿ ، ]٤٦:األنع        ﴾]ــــه ــــصص[و]١٠:ط ﴿،  ]٢٩:الق    

   ﴾]٨:ص[ . 

 
  : التقتا يف كلمة واحدةٍ مهزيت قطعِّلُة من كقرأ بتسهيل اهلمزة الثاني

 هو النطق باهلمزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققة، وبـني حـرف املـد :والتسهيل
 : فتـسهيل اهلمـزة املفتوحـة بجعلهـا بـني اهلمـزة واأللـف نحـو،املجانس حلركتها

﴿ σ ﴾، واملكسورة بني اهلمزة والياء نحو: ﴿    ﴾، مة بني اهلمـزة واملضمو
 ﴿: والواو نحو     4 ﴾.  

 ﴿:قرأ      ﴾ ]باخلرب(ستفهام بحذف مهزة اال ]١٠:يس[و ]٦:البقرة(. 

σ﴿ وقرأ     ﴾ ]باالستفهام مع تسهيل الثانية ]٧٣:آل عمران . 
﴿ :وله ثالثة أوجه يف      ﴾ ]٢٠:األحقاف[. 

 .اإلخبار كحفص.١ 
 ﴿ الثانيةحتقيقزيادة مهزة استفهام و .٢        ﴾. 
﴿ ل الثانيةيسهتزيادة مهزة استفهام و .٣      σ ﴾ . 

                                          
، ٥٠إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص، ٣٥٨إيضاح الرموز للقباقبي ص ،٣٢٦ملبهج ا ،٢٢٧ املفردة ص)١(

  .وذكرت بعضها يف اجلداول وتركت الباقي

﴿قرأ  ،١٣٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(    ﴾ ]٤٩:الـشعراء[و ]٧١:طـه[و]١٢٣:افاألعر[ ، 
 .١٣٣إيضاح الرموز للقباقبي ص ،٢٠٥ املفردة ص ، انظركحفص



 

 ١٧ ابن حميصنة ءراأصول ق

 ﴿:قرأ    ﴾ ]ل الثانيةيسهتزيادة مهزة استفهام وب ]٨١:األعراف. 
 ﴿:قرأ  ﴾ ]عىل اخلربةواحدمزة هب ]٩٠:يوسف . 
﴿ :قرأ  ﴾ ل الثانيةسهبت حيث ورد. 
ــو َس ـــقق َى ءِ ـــهتنَا حـَــــــ ْآل ِّ ُ َ ــ( ِ َحـم   )اـِ

ـــرص والَو ــــيزيدي اق ـــم للـْـــ ـــل ض َقب ْ َ ََ َْ ُ ٍِّ ِ َ  
 

ِو يف جـَــــــــم َيع البـــاب قـــرصه سمـــَ َ ُ َُ َ ِْ   اـِ
َإبــد ــِ َال يف تب َ ِارك الـملــــــــك َ ْ ُْ َمــال( ََ َ(  

 

: 
يف كلمتـني، بـأن تكـون األوىل مـنهام آخـر الكلمـة األوىل  ٍ مهزتا قطع          إذا التقت

 إسـقاطب بـن حميـصن ا قـرأوالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿: نحـو اهلمزة األوىل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتا يف الشكل    

  ﴾، ﴿           ﴾، ﴿     ﴾. 
 :  حاالت هي ُ وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس   

﴿ : ومل يرد إال يف قولـه تعـاىل ، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ    

  ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 
﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 

 .الثانية بني اهلمزة والياء
                                          

  لألهـوازيذكر يف املفـردة، ٦٦إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٣٢إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(
 .١٥٩ وذكر الوجه الثاين والثالث يف املبهج ص،٣٣٤الوجه األول فقط ص 

 .٤١، ٤٠ بيت رقمعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد امل)٢(
 .١٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(



 

 ١٨ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿:والثانية مفتوحة، نحو  أن تكون األوىل مكسورة -ج        ﴾  فيبدل اهلمزة
 . مفتوحةًالثانية ياء

﴿:  نحو ، أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
 . مفتوحةاًالثانية واو

ـ  ﴿: ن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو أ-ه      ﴾ففيها وجهان  :   
 . ً مكسورة وهو املقدم أداءاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١
 . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء -٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة  
 فإن وقفـت عـىل األوىل وابتـدأت ،و اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطل أيوحمل التسه

 . بالثانية فال بد من التحقيق 
ُّواعلم أنه جيوز يف حرف املد الواقع قبل مهز مغري املد ٍ َّ ، ويرجح القـرص إن ُ والقرصَُ

﴿:  باإلسقاط، نحوُرييْغَّكان الت    ﴾. 
ـــط ْسَأ ْقــ ــى (ِ ًفت ــاق و) َ َحــال اتف ٍَ َ َجــال(َِّ َ(  

ــــه بالـــــــــــسوء إال مــــا رحــــم ْلكنَّ َ َ ُِّ َِّ َِ ِ ُ  
ْلــه ُبــأخرى الــضــــــم ثــم للحــسن ََ َّ ِّ َْ ُ َِ َّ ُ  

 

ــــ ًفتح ْ ــــَ ــــه س ــــرس عْن َا وأوىل الَكـــــ ُْ ََ ِ ْ َ َهالُ ِّ  
ـــــه بإدغـــــام ٍل َ ْ ُِ ـــــسهـ َ ِوت ْ َ ْــــــيل وســـــمَ ِ ُ ٌ  

ـــال اتفـــاق واخـــــــــتالف حققـــن ْح َ َ ََ ِّ َ َ ٍَ ِ ْ ٍ ِّ  
 

                                          
 .٤٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(



 

 ١٩ ابن حميصنة ءراأصول ق

: 
إىل ختفيـف   مـال العـرب،اً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًملا كانت اهلمزة حرف

  باإلبدال  ابن حميصن وقرأ،بالنقل وأ اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف
َ كام مه،ظ معينةالفأاحلذف والتسهيل يف و   . ال هيمزها حفصاً ألفاظَزَ

 .هفرد هو الذي مل يالصق مثلاهلمز املو
يف  ً اهلمز املفرد الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبلـه وصـالابن حميصنأبدل 

﴿: نحو         ﴾ ،﴿       ﴾ ،﴿        ﴾ويقرأها ابتداء كحفص ،ً. 
﴿ : يفاًأبدل اهلمزة الساكنة واو   ﴾  ]٨:اهلمزة[و] ٢٠:البلد[ . 

﴿ : يفاً ألفأبدل اهلمزة الساكنة       ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 
﴿ : يفحذف األلف ب: البزيأر ق    ﴾ ]٣٨:حممد[ و]١٠٩:النساء[ و]١١٩ ،٦٦:آل عمران[. 
﴿قرأ      ﴾ ]اهلمزة سهل بـحذف الياء بعد اهلمزة، و]٤:الطالق[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب 

 .ًو القرص وصالمع التوسط أ
H﴿ التوسطبالروم مع التسهيل   فله اً أما وقف    ﴾ ،القرصأو ﴿H   ﴾. 

﴿: قرأ   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمزهب ]١٠٦:التوبة . 
﴿  قرأ   ﴾]هبمزة ساكنة بعد الضاد]٢٢:النجم .  

                                          
 .٧٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٤٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٧٥اإلحتاف للبناء ص ،١٥٢ قال يف املفردة للبزي، واعتربها البن حميصن يف اإليضاح  ص)٢(
 .١٥٢، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٠٩املفردة لألهوازي ص )٣(



 

 ٢٠ ابن حميصنة ءراأصول ق

 ﴿قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ ز الواومحيث وقع هب . 
َســــؤلك أ َ َ ْ ْبـدل ُ ْشـم(ِ َوكـاأل) ِ ْ َ َرض ائتيــاَ ِ ْ ِ ْ  

ـــتم ُواكـــرس وهـــا أن ْ َ َ َ َْ ِ ـــهْْ ـــســـــهيل ل ُ بت َ ٍ ِ ِْ َ  
ْالــالء ســــهل َو َِّّ َ ْمــز(ِ ْوباليــا امهــز ) ِ ِ ْ َ   )َِمحــا(َِ

 

ــــىض( َم ـــــهم َو) َ ــــئهم ونبئـْــ ْأنب ُْ ِّ َ َُ ْ ِ ــــا(َ َحي َ(  
ـــــئال أع ـــــل ل ْوق ََ َّ ْ ُِ ــــــشَ ٌمـــــــ ـــــهَ ُ أبدل َْ َ َ  

ـــامَو ـــزه ن ـــاب مه ــــي الب ـــه باقــــــ َعنْ َْ ُ َ َ ُُ ََ ِ ْ ِ  
 

 
 . حذف اهلمزة مـن اللفـظثموهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده  

  :تية بالنقل يف األلفاظ اآلحميصنقرأ ابن 
﴿:فـاء نحـوالواو أو الـ  بعـداًأمرإذا كان ) سل(فعل األمر     ﴾و ﴿     ﴾ 
﴿  ﴾ ﴿  ﴾ ﴿    ﴾ اهلمزةسقطأفتحة إىل السني والنقل ف . 

﴿ ويف    ﴾و ﴿   ﴾  سقط اهلمزةأنقل فتحة اهلمزة إىل الراء وفكيف أتيا. 

﴿ قرأو  ﴾  ]بعدهٍ فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة ]٣٤: القصص . 

﴿وقرأ    ﴾  ]ويف مهـزة الوصـل ،  بعـدهاٍم دون مهـزةَّ بفتح الـال]٩١، ٥١ :يونس
  :وجهان

 : وفيها وجهاناً ألفاإبداهل.أ

                                          
 .٤٧ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .١٥٨،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٢٤ املفردة لألهوازي ص )٢(



 

 ٢١ ابن حميصنة ءراأصول ق

 . باألصل وهو سكون الالماً حركات وهو املقدم وذلك اعتداد٦مدها . ١

﴿  بالفتحةاًقرصها حركتني اعتداد.٢  ﴾. 

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 
ًونقـــــــل آالن وقـــــــد ردا َ َِ ْ ََ َ َ ُ ْهـــــــمَ فْ ُ  

 

ْواقـــرأ بـــَرتك الـــســـــكت باتفـــاقهم َّ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ ِّْ ْ َ  
 

 
والدال والزاي والسني  واجليم التاء (: وهياآلتية يف احلروف الستة :)إذ( ذال دغمأ

ـــصاد  ـــو ،)وال ﴿ :نح      ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾ ،﴿      ﴾،  ﴿   

    ﴾، ﴿       ﴾.  
َإذ أدغــــم الــ َ ْ َ يَمـْ ِ وغـري اجلــيم ُّكِّ ِْ َ َ ْحــل(َ َ(  

 

ــط  ـــفريها فق ْصــ َ َ َ ُ ِ ــى(َ َأت َλ ( ُواجلــيم ِْ ْطــل( َ َ(  
 

السني والذال والضاد والظاء والزاي (وهي  اآلتية يف احلروف الثامنية :)قـد( دال أدغم
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿     ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ْللُكـــل قـــد والتـــاء أدغمـــــــن  وهـــل َ َِّ َ ْ ْ ََ َِ َِ َّ ــل   ْ ْو ب َ ــىض( َ َم ــ) َ ِلك ـــونْن َ ٍبنُـ ــل ِ ْ ه ــل( َ ْجع َ َ(  

                                          
 .  ٢٤٨ ص  لألهوازياملفردة ،٨٤إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٤٩ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٢(
 .١٨٣بي ص، إيضاح الرموز للقباق٢٠١ مفردة احلسن البرصي ص)٣(
 .٥١ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٤(
 .١٢٧، املبهج ص١٨٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٩٥ مفردة ابن حميصن لألهوازي ص)٥(



 

 ٢٢ ابن حميصنة ءراأصول ق

َبل تؤثـرون  ُْ ِ ُ ْحز(َ ْطـب(َو) ُ ْيف الطـا فقـط) ِ َ َ َّ ِ  
 

ـــهار  ــاب باإلظــ ِو الب َ ُ َ َْ ــم(ِْ ْش ــطط) ِ ــال ش ْب َ ََ ِ  
 

السني والثاء والصاد والزاي : ( وهياآلتيةيف احلروف الستة :  تاء التأنيث الساكنةأدغم
﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿        ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 

﴿ :نحو) الثاء والتاء (:يف )هل(وأدغم الم      ﴾،﴿   ﴾،﴿    ﴾. 
﴿ : نحو،)السنيالتاء و( : يف)بل(دغم الم أو     ﴾، ﴿      ﴾. 

﴿ : نحــووأدغــم البــاء املجزومــة يف الفــاء        ﴾ ]٧٤:النــساء[، ﴿    

  ﴾ ]٥:الرعد[، ﴿      ﴾ ]٦٣:اإلرساء[، ﴿        ﴾ ]٩٧:طه[، ﴿   

       ﴾ ]١١:احلجرات[ . 
﴿يف  اإلدغام واإلظهار :وجهانله اول       ﴾ ]٤٢:هود[ . 

﴿ :يف الثاء يف وأدغم الدال    ﴾ ]١٤٥: عمرانآل[ . 
                                          

 .٥٣ ،٥٢رقم بيت الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(
 .٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٥، إيضاح الرموز ص١٣٣، املبهج ص١٩٥مفردة ابن حميصن ص)٢(
السني، الزاي، الظاء، ( : وهيثامنيةحروفها  اليف ) بل(قال يف املبهج أدغم  ،١٩٥ مفردة ابن حميصن ص)٣(

 .٤١ف  ص، اإلحتا١٨٦ صاإليضاح  ،١٣٢ املبهج ص )، الراءوالطاء، الضاد، النون، التاء
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨،إيضاح الرموز ص١٢٤، املبهج ص١٩٥مفردة ابن حميصن ص)٤(
وقـال فيهـا ١٣٦، املـبهج ص٤٣، إحتـاف فـضالء البـرش للبنـاء ص١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(

 .١٧اإلظهار، قال املتويل له اإلظهار من املفردة انظر موارد الربرة ص
 .١٣٦، املبهج ص٤٣، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٠بي ص إيضاح الرموز للقباق)٦(



 

 ٢٣ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿ : منوأدغم الدال يف الذال      ﴾]١:مريم[ .  

﴿ : يفدغم الذال يف التاءأ  ﴾و ﴿      ﴾ و﴿   ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء  ﴾ و﴿  ﴾ كيف جاء . 

ً، إدغاما ناقصاِوالطاء ِ عند التاءَأدغم الضاد ًكام يف قولـه تعـاىل : ﴿    ﴾ ]بقـرةال: 

١٢٦[،﴿   ﴾ ]١٧٣:بقرةال[،﴿    ﴾ ]١٢:املائدة[، ﴿     ﴾ ]١١٩:نعاماأل[، 
﴿ ﴾ ]٩٦:طه[.  

ًأدغم الظاء يف التاء، ادغاما ناقصا يف ً :﴿   ﴾ ]١٣٦:شعراءال[. 

﴿:الالم نحويف الراء املجزومة  يف اإلدغام      ﴾. 
ً، إدغاما كـامال بـال غنـة، نحـوِ والسنيِأدغم النون الساكنة والتنوين يف الثاء ً: ﴿    

     ﴾ ]٢٢:كهفال[،﴿        ﴾ ]٧:واقعةال[. 

  ﴿ :ً النون يف الواو وصال يفدغموأ      ﴾، و﴿       ﴾. 

                                          
 .١٢٥،١٢٦، املبهج ص٤٤إحتاف فضالء البرش للبناء ص ١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٢٥، املبهج ص٤٤، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩١، ١٩٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
    .١٢٠، املبهج ص١٩٧دة ابن حميصن صمفر ، بحيث تبقى صفة االستعالء يف الضاد)٣(
 .١٣٨، املبهج ص٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٨٩،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٩٦مفردة ابن حميصن ص )٤(

 .ً وتركتها بعدها اعتامدا عىل فهم القارئهود سورة إىل، وكتبها ١٩٧ مفردة ابن حميصن ص )٥(
 .١٣٨بهج ص، امل٤٤، اإلحتاف ص١٩١إيضاح الرموز ص ،٣١٦صفردة امل)٦(



 

 ٢٤ ابن حميصنة ءراأصول ق

ُبــا اجلــزم يلـــــــهث مــن يــرد  أورثتمــوا َ َُ ْ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ْ  
ـــذت  ــع عـــ ــذهتا م ــم ويف نب ُهل َْ ُّْ َُ َ َْ َِ ُ ْفــن( َ َ(  

ـــب ســوى  َواركـ ْ َِ َ ــ( ْ ًفت ــس ) ى َ َوي َ ــر( َ ْأث ِ ُ(  
ِطـَـــــــس مـــ ْشـــم( ٍيم َ ـــة ســـقط) ِ ْوغنّ ٌَ َ  

َوأ ــــــهرن ثالْظَ َـــــــ َ ْ َ ـــــِ ِة رابَث َ ـــــمٌ ْعه ُ ُ  
ــــُكَيَ سْنَأ ــــــــ ِون م ـــهُ ـــرىض مي ْنكم م َ ِ َ ْ َ ُ  
ــــــذَك َاك أَــــــ َزوَ ـــــْ ـــــَالَا ثًاج َة وَث   ِيفً

 

صــــاداَل ـــــثت واختــــذت  ًبـــــ َ َُ ُّْ َ َّ ــــواِ ُ أدغم َ ْ َ  
ــــيى ـــه حيــــ ـــالم مع ـــرا ب َو ال ُ ْ ََ َ ٍَّ َ ِλـــسن ْ ال احل َ َ ْ َ  

ــــدا( ـــون ) ًمـَـ ٍويف ن ُ ِ ـــفاه( َ ًش َ ـــاعترب) (اِ ْف ِ َ ْ َ(  
ــــــدى  َ يف وي ل َ ْ ــــــطَ ـــــــطوعيهم فق ْمـــ َ َ ّْ ُِّ ِِّ  

ـــ( ًفت َوأ) ى َ ـــم خَ َدغ ْ ِ ــــْ َـــــة سَسْم ـــهمٌ ْادس ُُ ِ  
َســـــنني مـــــع يومئـــــذ ثم ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْانيــــــــــــــهـَ َ  

ًجاجــــَث ــــضَأا َّ ًي ــــيَا الْ ـــــنَّة قف ِ بغـــــــ ٍُ ُ ِ  
 

                                          
 .٦٠ ،٥٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)١(



 

 ٢٥ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
 :وهو عىل أقسام

 :وهو عىل وجهني :إدغام املتامثلني الكبري .١ 

                                          
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك   )١(

﴿ًالتقاء املدغم باملدغم خطـا فـدخل. ١     ﴾وخـرج وال متنـع الـصلة،]٣٧:بقـرةال[: نحـو ﴿   
   ﴾ اًفتظهر من أجل وجود األلف خط ]٥٠:عنكبوتال[:نحو. 

﴿فدخل ٍأن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢   ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 
 :موانع اإلدغام الكبري

ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام نحو.١ ً ٍَ:﴿           ﴾ ]أو خماطبا ]٤٠:النبأ ،ً
﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 

﴿: نحــوً احلــرف األول مــشددا  يكــونأن.٢         ﴾ ]١٤٢:األعــراف[ ،﴿ Û Ü﴾  
 .]٣٩:احلجر[  ﴾U V ﴿، ]٤٨:رمالق[

﴿: نحو ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٣          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿    ﴾  

﴿:  النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يفكونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو.٥       ﴾ ]أصـلها يبتغـي غـري، و]٨٥:آل عمـران ﴿   

  ﴾ ]و لكم،  أصلها خيل]٩:يوسف﴿         ﴾ ]أصلها يكون كاذبا]٢٨:غافر ً. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف .٦       ﴾ ]٦١:احلجر[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف .٧     ﴾ ]فـال وعلة املظهرين أن الواو حـرف مـد ]٢٤٩:البقـرة 

 .يدغم 
﴿ يفرف األول مهزة احل أصلأن يكون.٨       ﴾]ًيف حال إبدال اهلمزة ياء وصال ]٤:الطالق ً. 

، مفـردة ٣٠، إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص٩٦إيضاح الرموز للقباقبي صللمزيد من التفاصيل انظر 
 . وكتبت اإلدغام الكبري يف سورة البقرة وتركته بعدها ،١٩٥ابن حميصن ص 



 

 ٢٦ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿ :يف إذا التقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين :يف كلمة. أ  ﴾ ]٢٠٠:البقرة[، 
﴿و   ﴾] النون يفو ،]٤٢:املدثر ﴿  ﴾ ]٤٨:الطور[  ،فقط دون غريمها.    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : ( هياًوقد وقع يف سبعة عرش حرف: يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ـــــو) ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح       ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق    

     ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ        ﴾ ]١٩١:البقــــرة[ ،﴿    ﴾ 
ــرة[ ﴿، ]٢٣٥:البق    ﴾ ]ــرة  ﴿ ،]١٨٥:البق      ﴾ ]٤-٣:الفاحتــة[ ،﴿   

     ﴾ ]٢:البقرة[. 
    :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام - ٢

 : وهو عىل وجهني:متقاربان متحركانمتجانسان أو حرفان اًإذا التقى خط
 ﴿: نحوكاف ال يف أدغم القاف : كلمة واحدةيف – أ         ﴾ 

﴿، ]٤٠:الروم[   ﴾ ]٥:التحـريم[  ،﴿ h﴾  ]٨٠:األعـراف[  ﴾¬ ﴿، ]٧:ائـدةامل[ ،﴿ 
ــــام[  ﴾« ــــران[  ﴾M ﴿،  ]٦٩:اإلرساء[ ﴾ R ﴿، ]١٥١:األنع  ]١٥٢:آل عم

﴿و     ﴾]١٩:الكهف[.        

                                          
﴿ وقرأ )١(      ﴾ ١٣٩:البقرة [بنون واحدة مشددة مع املد املشبع.[  
ً، يكون اإلدغام كامال تذهب معه ١٩٦، مفردة ابن حميصن ص ١٠٧إيضاح الرموز للقباقبي صانظر )٢(

 .اً أن يكون ما قبل القاف متحرك.١:  نيرشطب صفة االستعالء يف القاف
 .، أو نون نسوةٍ مجعَوأن يكون ما بعد الكاف ميم.٢ 
﴿: ال تدغم القاف مع الكاف إذا مل يكن بعدها ميم مجع كام يف: نبيهت •                     ﴾ 

﴿: ، أوكان ما قبل القاف ساكن نحو]١٣٢:طه[             ﴾] ٦٣:البقرة.[  



 

 ٢٧ ابن حميصنة ءراأصول ق

  : كلمتني يف –ب 
﴿:  نحــواف إذا حتــرك مــا قبلــهدغم حــرف الكــاف يف القــفيــ         ﴾ 

 .]٣٠:البقرة[

﴿:نحوف يف الكافحرف القايدغم  و           ﴾ ]٦٤:املائدة[.  

﴿يف  يدغم حرف اجليم يف الشني و             ﴾ ]٢٩:الفتح[. 
كـاحلروف  إدغام ما مل خيتلف بإدغامـه عـن أيب عمـرو ه ونقل عن،بال خالف فيام سبق

 :اآلتية

﴿حرف الباء يدغم يف حرف واحد هو امليم يف .١          ﴾ فقط يف مواضع 
 .]١٤:الفتح [،]٢١:العنكبوت [،]٤٠، ١٨:املائدة[،]١٢٩:آل عمران[ ،]٢٨٤:البقرة[:هي 

                                          
  :ويشرتط فيه اآليت   )١(

﴿ : خماطب، نحوأن ال يكون احلرف األول تاء ضمري.١         ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
﴿: ً احلرف األول مشددا؛ نحويكونال  أن.٢         ﴾ ]٢٠٠:البقرة[. 
 ﴿: نحو. ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن ال.٣      ﴾] ٦:الزمر[.  
﴿:وً األول جمزوما نح يكون احلرفأن ال .٤             ﴾] ٢٤٧:البقرة.[  

﴿: ً وال يدغم اذا كان الكاف متحركا وقبله ساكن نحو)٢(        ﴾ ]١١:اجلمعة[.  
﴿: ً برشط أن يسبقها متحرك، وال تدغم القاف اذا كـان متحركـا وقبلـه سـاكن نحـو)٣(     ﴾ 

  .]٧٦:يوسف[
﴿: واظهر ما سوى ذلك نحو)٤(     ﴾] ٧٣:احلج.[  



 

 ٢٨ ابن حميصنة ءراأصول ق

الثاء، واجليم، والذال، والـزاي، والـسني،  (:ف التاء يدغم يف عرشة أحرف هيحر.٢
﴿: ، نحو)والشني، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء       ﴾ 

﴿ ،]٥٧:النساء[       ﴾]٨١:النساء[. 
  .)ت، ذ، س، ش، ض (:حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي.٣

﴿:     نحو               ﴾ ]٥٨:البقرة[. 

½ ¾ ﴿ :ٍحلاء يدغم يف حرف واحـد هـو العـني يفحرف ا.٤ ال  ]١٠:املمتحنـة[  ﴾¼ 
 .ريغ

﴿حرف اجليم يدغم يف التاء يف .٥             ﴾  ]٤، ٣:املعارج[. 
ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض،  (:حرف الدال يدغم يف عـرشة أحـرف هـي.٦

﴿ نحو )ظ            ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]٥٥:القمر[. 

﴿: يف حـرفني مهـا الـسني والـصاد يفحرف الذال يدغم .٧               ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿ : نحوحرف الراء يدغم يف الالم.٨          ﴾ ]٧٨:هود[. 
                                          

ً وال تدغم الدال اذا كانت مفتوحة وقبلها سـاكن إال إذا كـان بعـدها تـاء وذلـك يف موضـعني مهـا )١(
﴿     ﴾ ]و]١١٧:التوبة ،﴿       ﴾ ]أما غري التاء فال إدغام فيه نحو]٩١:النحل ،: ﴿  

   ﴾ ]و]٢١:يونس ،﴿      ﴾ ]١٦٣:النساء[.  

﴿: ال تدغم الراء اذا كانت مفتوحة وقبلها ساكن نحو)٢(                  ﴾ ]٨:النحل[.  



 

 ٢٩ ابن حميصنة ءراأصول ق

 : حرف السني يدغم يف الزاي والشني.٩
﴿:أما الزاي ففي           ﴾ ]الغري ]٧:التكوير. 

 ﴿:فله الوجهان يف  وأما الشني             ﴾ ]واإلدغام مقدم]٤:مريم . 
﴿ : نحوحرف الالم يدغم يف حرف الراء.١٠          ﴾ ]و]٢٨:غافر ،﴿  

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
﴿ : نحوحرف النون يدغم يف الراء والالم.١١           ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،

﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿        ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 

َّإذا حترك ما قبله تسكن امليم عند الباء ثم ختفى بغنة: حرف امليم.١٢ ُنحو : ﴿    

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 

﴿ :يفه اإلظهار ول      ﴾ ]و،]٨٣:البقرة ﴿      ﴾ ]و ،]٥:اجلمعة﴿   ﴾ 
k ﴿و ]٢٦:اإلرساء[  j i ﴾ ]و ،]٣٨:الــروم ،﴿       ﴾ ]¹﴿و،  ]٢٧:مــريم ¸  ﴾ 
﴿و، ]٢٠:األنسان[          ﴾ ]و ]١٨٥:آل عمـران﴿ > ، ]٦٢:النـور[  ﴾= 

                                          
﴿ومل تدغم يف غريها، وتظهر السني املفتوحة وقبلها ساكن يف )١(              ﴾ ]٤٤:يونس[.  
: حيث وقعت، وال تدغم الالم يف غريها إذا كانـت مفتوحـة وقبلهـا سـاكن نحـو) قال( تدغم الم )٢(

﴿       ﴾] ١٠:احلاقة.[  

حيث وقعت، وال تدغم يف باقي الكلامت إذا كانت النون متحركة وقبلها سـاكن ) نحن( تدغم نون )٣(
﴿: نحو        ﴾] ١٥٠:البقرة.[  

﴿ًا كان متحركا وقبله ساكن، نحو فى امليم إذال خي )٤(               ﴾] ١٣٢:البقرة.[  



 

 ٣٠ ابن حميصنة ءراأصول ق

Y ﴿و  X﴾  ]و، ]٤٢:اإلرساء﴿ Â  Á À ﴾ ]ـــــــــــــصلت 3 ﴿و، ]٢٨:ف  2﴾  
Ã ﴿و، ]١٦٣:النـساء[ ﴾; > ﴿و، ]٩٤:النحـل[ ﴾ ) ( ﴿و، ]١٠٢:النـساء[  Â ﴾ 
² ﴿و ،]١٣:ســـبأ[ ¡ ﴿و ،]٤١:شورىالـــ[ ﴾ ±  ـــرشح[ ﴾ �  9 ﴿و، ]٣:ال  8 ﴾ 
ـــك[ i ﴿و، ]٨٠:اإلرساء[ ﴾ ` a ﴿و ،]١٥:املل  h ﴾ ]ـــات B  ﴿و، ]٢٩:النازع

C ﴾ ]و، ]١١٠:املائدة﴿ Æ  Å ﴾ ]١٢:طه[.   

 :ظاتوملح
،فيجـوز يف حـرف املـد إذاكان قبل احلرف املدغم حرُف مـد ولـني أو لـني فقط.١

﴿ : نحو حال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
تقاربني جيوز معه الروم واإلشامم يف احلـرف األول إال يف عند إدغام املتامثلني وامل.٣

َّحالة التقاء امليم بامليم أو امليم بالباء أو الباء بالباء أو الفـاء بالفـاء ففيهـا يتعـذر  َ ََ
 : بشكل عام يف اإلدغاماآلتيةوجتوز األوجه  الروم واإلشامم النطباق الشفتني

﴿: نحووجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد . أ          ﴾ ]٢٠:البقرة[. 
﴿ :وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

﴿: ثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحو. ج     ﴾ ]ثالثة  :]١١:البقـرة
 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام

                                          
  .١٩٦ املفردة لألهوازي ص)١(



 

 ٣١ ابن حميصنة ءراأصول ق

 ﴿:ة أوجه يف املضموم الذي مل يسبقه حرف مد نحوثالث. د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 

﴿:أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو. هـ      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 
 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل

﴿ :املـسبوق بحـرف مـد ولـني أوحـرف لـني نحـوسبعة أوجه يف املضموم . و   

   ﴾ ]دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة ثالثة باإل  ]٣٥:البقرة
 . ًباإلشامم مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال

. 

ْأد ـــَ ـــم يف الب َغ َ ــــيزيدَ ِاب الــــ ِ َ ْ ـــأيبِ َي ك َ  
َواال ـــه املـِـــــــثلني ْدِ إُه يفَ ِغام َ ْ ْ ِ ْحـــم ( ِ ُ(  

َوالبــا ببــا  َ َشــفا(َِ ِمناسك) َ َم ومـــاــــــكَُّ َْ  
ــضم ــاء ال ــع ت ــك م ِحيزن َّ ُ َِ َ ْ َ ــسجـــــالَْ َري م َ ْ ُ ِ  

َأحتَو ُ َّاجــــــونا َ ـــَف( ُّ ْطـــب) (ى ًت َأدغـــام) ِ َ ْ َ  
َهــذ َا وواىل الـمـــــــك يف قــرب عـــىلَ ََ ٍ ْ َُ ِّْ َ َ  

ــــط ـــرج شــــ ـــذا أخ ـــف ك ْخل َ َْ ََ َ ْ َُ َأه ويفٍ ُ َ  
َكــــذ ـــــمطوعيَ ِاك يف تــــصـــــــلية ال ِّ َ َّْ ْ ُُ ِ َ َْ  

ـــع إ ــــت م ِوزد وعظـــ َ َ ْ ََ َ ْ َ ـــِ َطب ـــى(ٍاق ْ َمت َ(  
َوابــــن حميـــــــــــصن بإظهــــار تــــال َْ ٍ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َ ُ  

 

ـــَع َرو عـــْم َ اخلـــالَىلٍ َف  فِ ـــصِ ِافـْــــــهم ت ُ ْ   ِبَ
ْطـــب( ْفـــز) (ِ ُجيـــده(َو) ُ ُ َذا األِإ) ِ ْ ــــمَ ْول ضـ ُ ُ ّ  

َسلك ــــكَُّ ـــ(ُم ـــ ــــَط) (ْزُف ْوزد ) اًبـِّي ـــا( َِ   )َِمح
ـــب(َو ْط ــــة ) ِ ـــثيل كلمـَـــ ٍبم ِ ِْ ْْ َ ـــالِ ـــا ت َال الت ََ َّ  

ُويف بأعـــــــي َْ َ ــــــِ ـــــورـنَّ ٍا بط ُ ــــــُهـنَْع ِ   اـَم
َقـــــاف بَكـــــاف إن بكــــــــــــلمة بـــــال ْ َِ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَ  

ْمــيم ببــاء مــع يعـــــــذب مــن  ْ َ ُ َْ َِّ ٍٍ ِشــفي ( ِ ُ(  
ـــذا بب َك ِ َ ـــاب ِاقَ ــــي الب ِـــ َ ـــل( ْ ٌفاض ـــي) َِ ْيع ِ َ  

ــا  ــضاد يف الط َّو الـ ُ ــز( ََّ ْم ــا ) ِ َّويف الت َفاثبتــا(َ ُ ْ َ(  
ِمج ــع مــا فيــه اخـــــــتالف ابــن العــالَ َي َْ ْ َِ ُ ِ ِْ َ  

 

                                          
 .٣٧-٢٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

 ٣٢ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء بن حميصنوقف ا 

 ،﴾}   ﴿،﴾s﴾، ﴿ ¿﴾، ﴿ ´﴾، ﴿ c ﴿ ،﴾? ﴿ ،﴾» ﴿ :نحو
﴿ g﴾، ﴿ ©﴾، ﴿ Y﴾، ﴿ =﴾، ﴿ a﴾، ﴿ ¹﴾، ﴿ S﴾، 
﴿}﴾، ﴿  ﴾ حيث وقعت. 

﴿ :يها بالتاء وهـيقف علاستثنى ست كلامت في :مالحظة   ﴾حيـث وقعـت ، 
﴿و   ﴾ ]واً معــ]٣٦:املؤمنــون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمــل[، ﴿    ﴾]٣:ص[ ،
﴿  ﴾]١٩:النجم[.   

 :اآلتية يف الكلامت اً وأثبتها وقفً بحذف هاء السكت وصالبن حميصناقرأ 
﴿    ﴾]ــــــرة ﴿و]٢٥٩:البق    ﴾]ــــــام ﴿و ]٩٠:األنع    ﴾ ]ــــــة ، ١٩:احلاق
﴿و]٢٥    ﴾]ــة ﴿و ]٢٦، ٢٠:احلاق   ﴾]ــة ﴿و]٢٨:احلاق     ﴾]ــة  ]٢٩:احلاق
﴿و    ﴾] ١٠:لقارعةا[. 

﴿ يف ووقـف    ﴾ ]عـىل الكـاف  ]٨٢:القـصص﴿  ﴾وجيـوز البـدء بــ ﴿ ﴾ 
﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾. 

ْهــــي ِات قــف بَهَ ْ ِ ْجــد( ِاء َاهلــَ ْفــز(َو) ُ َبتــا) ُ ِ  
َصـــل ي ْ ُـــــنَّه دَسَتـــِ َون هـــْ ْ للحـــسنَا الَ َ ِ  

ـــ َان وَف ـــَرٍ َاق م ُع يٍ ـــنَْ ــــاد الي َــــ ـــى ( ا ِ َمت َ(  
ـــ ــــده الَتْا اقَذَك َــ ْ ْجـــد(  ِ ـــه ) ُ ْكتابي ِ ـــنَن( ِ ْم َ(  

                                          
 .١٣٧لبناء ص، إحتاف فضالء البرش ل٢٤١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٢٨٨مفردة ابن حميصن ص  ،١٣٩، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٢٠٢مفردة ابن حميصن ص  ،١٤٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(



 

 ٣٣ ابن حميصنة ءراأصول ق

ـــــســَ َــابيه وـــِح ْ ـــــَمِ َالي ـــــلِ ْه س ُ   َْهيِانَطْ
َاد حِزَو َفهْــــــذَ َا لــدى الوَ َ   )َالَفــ( ِف ِقــَ

 

َلــــه ف ــــَُ َط وَق ْى ماهيــــهَيْ يـَــــــــــحُْريَغــــْ ِ َ  
ِوقـــف ب ْ ِ ــَ َاف ويــك َك َ ْفــز( ٍ َطــال( َاليــا َو) ُ َ(  

  

 ،]٣٣، ٧:رعـدال[ ﴾ H ﴿ : للتنـوين يف أربعـة أحـرفَفِذُ مما حـِ ابن حميصن بالياءوقَف
ــرال[ ــدال[ ﴾ í ﴿و ]٣٣:غــافر[، ]٣٦، ٢٣:زم ــدال[ ﴾ ¸ ﴿ ،]٣٧، ٣٤:رع  ﴾ N ﴿ ،]١١:رع
 .]٩٦:نحلال[

 .]٢٧:قيامةال[ ﴾ C ﴿ ،]٢٦:رمحنال[ ﴾ R ﴿ : ووقف ابن حميصن كذلك عىل
 .]٤١:ق[ ﴾ b ﴿:ووقف بالياء عىل

 : 
 ،تدل عىل املتكلمو ، عن أصول الكلمة زائدة، ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وأن حيل حملها الكاف واهلاء، وعالمتها جواز حذفها،تتصل باالسم والفعل واحلرف
(فتقول يف   ( :َّإن   .لقراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان وخالف ا،هَِّنك وإَِّن وإِ
﴿ :يفكـام   إذا كـان بعـدها مهـزة مفتوحـة يـاء اإلضـافة ابن حميصنفتح       ;﴾ 

﴿ ،]٣٣، ٣٠:بقرةال[    ﴾ ]١٥٢:بقرةال[، ﴿   U﴾ ]٤٩:آل عمـران[، ﴿  ﴾ 
ــدة[ ــام[ ،]٢٨:املائ ــراف[ ،]١٥:األنع ــ[ ،]٥٩:األع ــود[ ،]٤٨:الاألنف  ﴿ ،]٨٤، ٢٦، ٣:ه   ﴾ 
ــــدة[ ﴿ ،]١١٦:املائ     ﴾ ]٧٤:األنعــــام[، ﴿﴾ ]١٥٠:األعــــراف[، ﴿   ﴾ 

                                          
 .٧١-٦٨ بيت رقم ائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفو )١(
 .٢٥٩مفردة ابن حميصن ص  ،١٤٠، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٤ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .، وذكرهتا بالتفصيل يف اجلداول١٤٤حتاف للبناء صاإل، ٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٣(



 

 ٣٤ ابن حميصنة ءراأصول ق

 ﴿ ،]٤٨:األنفال[   ﴾ ]٥١:هـود[ ، ﴿   ﴾ ]٩٢:هـود[، ﴿     ﴾ ]١٣:يوسـف[، 
﴿ ﴾ ]ـــف ـــه[ ،]٤٦:يوس ـــونؤمامل[ ،]١٠:ط ـــصصال[ ،]١٠٠:ن ـــافر[ ،]٣٨، ٢٩:ق  ،]٣٦:غ
﴿  ﴾ ]ــــه ﴿ ،]١٢٥:ط  ﴾ ]ــــلال ــــافاأل[ و]١٩:نم ﴿ ،]١٥:حق     $﴾ 

﴿ ،]٢٦:غافر[ ﴾ ]٤١:غافر[، ﴿ ﴾ ]٥١:زخرفال[، ﴿   ﴾ ]١٧:حقافاأل[. 

ــاو  ــسورة يف فتحه ــزة مك ــدها مه ــان بع ﴿ :إذا ك  $ ﴾ ]ــف  ،]٣٨:يوس
﴿﴾ ]وأسكنها يف .]٦:نوح:﴿      ﴾ ]١١٦:ائدةامل[. 

﴿ :وفتحها إذا كان بعدها مهـزة مـضمومة يف        ﴾ ]٢٩:ائـدةامل[، ﴿      D﴾ 
 .]١١٥:ائدةامل[

﴿ :وفتحها إذا وقع بعدها مهزة وصـل يف        ﴾ ]١٤٤:عـرافاأل[، ﴿   

﴾ ]طه[ ،﴿    ﴾ ]طه[، ﴿     ﴾ ]طه[. 

﴿ : يفوفتح الياء ﴾ ]٥:مريم[، ﴿  ﴾ ]٤٧:فصلت[. 

﴿ :وأســكنها إذا وقــع بعــدها الم تعريــف يف مجيــع املواضــع نحــو   ﴾ 
﴿، ]١٢٩:بةتوال[      ﴾] ٢٥٨:بقرةال[. 

                                          
﴿ واستثنى مواضع منها)١(       ﴾ ]٢٩:هود[، ﴿    ﴾ ]فأسكنها كحفص ،]٨٤:هود. 
، أسكن ٢٣٠، ومل يذكرها يف املفردة ص١٤٨، اإلحتاف للبناء ص٢٥٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(

﴿       ﴾ ]٣٥٨املفردة ص، ]٦:الصف. 
﴿ وفتح )٣(     ﴾ ]وقد ذكرهتا يف بعض املواضـع ٢٤٠،املفردة لألهوازي ص]١٥٠:األعـراف،

 . وتركتها يف الباقي



 

 ٣٥ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿ :وأسكن الياء يف   ﴾] ٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:بقرةال[. 
﴿ :يف وأسكنها  ﴾٢٩:امللك[ و]٨٣:التوبة[ ، إال إذا وقع بعدها مهز كام يفحيث وقعت[ 

  .فيفتحها كحفص
﴿ :يف وأسكنها ﴾ ٦:الكافرون[و ]٦٩ ،٢٣:ص[و ]١٨:طه[و ]٢٢:إبراهيم[ يف[.  
﴿ :يف وأسكنها ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 

ــَقَو ْل مهــْب َ ــَ ْز القط َ َع أِ ـــكن للْسِ ْـــ ِ ــِْ   ْنَسَح
َابــــن حميـــــــــــصن كَو ٍ ِ َ ُ َبــــزي خــــالُ َ ٍّ َِّ  
ُتأمـــــــرَو ُ ْ ِعـــوينْوين ادَ ْي فطـــرنِنـــدِ عُ َ ََ  
ِني يفَتِــــــــــريَِخ األِّينِإ ــــُ العِ ــــ ِودُق   ْنَع
ـــق َافَو ــز( َــــ ْح ــِبَْن األَال) ُ ــَي َا كــذَبَا س   اَ
َيب مـــــع آيـــــَرَي وِدْـــــــــــهَع َ   ِيفَ وِايتَِّ
ـــنِِّيفَو ــ الـ َجــاد(ْح َتْدا اف ــ) َ ْاخللِب ــي( ِف ُ ِفن ُ(  

ْالبـــــــينات فاســكنن  ِّ ْ ٌحــرب(ُ ْمهـــر) (َ ََ(  
ْطب( ُّحسـبي املكـي واألخـرى ) ِ َ   )َجـال( َ

ـــاب بـــاخلالف ـــه باقـــــــــي الب ِوعن ِ ِ ُ  
ِد مهـز الوصـــل وعن ِ ْفـز (َ ْأخـي سـَكن) ُ َ  

ْومـــع ســــــــوى مهـــز لـــه فـــافتح ويل ُ ٍْ ِ َ  
ْويف رصاطــي اشـــرح يل افــتحن  َْ   )ِحجــا( ِ

ًويف أخــــي معـــــ َ ونفـــــــــــيس أوالاَ َّ  
 

ِـــــــــــرس يلَيَ وَّالِإ ْ َ معــــــي أِّ ِ ْافتحنَ فــــــْوَ َ َ ْ  
َم مـَـــــــــــع وُاكـــــَرَ أِينِإ ْ ـــــي كـــــالِكَلْ َنِّ ِ  
ـــن وْاسَف َك ْ ــَتْي افــِرْجــَأِ َح ل َه وْ ْفــن(ُح ْتَفــُ َ(  
ــــند الَو َعـــ َ ْم العـــرِ ُ ِف لِ ـــَلمِ ْكنَنْي اســـكِّ ِ  
ــــــن الُهَ وِينَادَرَأ َـــ ـــــِ ذَّ َشـــــذ(ْح َتْي اف   )اَ

ِاين الكَآتـــ َاب عَــــــــــتَ ْه افــــنْـــَ ِح تفــــَتُ َ   يْ
ــــتَو ِنعمــــــ َِ ـــَّي الْ ـــِت ـــَي ف ـــع ج َزد م ْ َْ   ِينَاءِ

ــــــذين  ـــــــني أروين ال َبلغــــــ ََ ُ ــــــر( َ ْم َ(  
ــــــذين أوال ـــــــركائي ال ــــــع شـــــــ َّم َ َّْ َ  
ِكمــــــــــــسني بــــــاحلجر واألعــــــراف ِْ َ ِ َّ  

ْمـــز( َقــــومي وبعـــدي  ْوغـــري ذي حـــسن) ِ ََ َ  
ي بإســــكان جــــيل َديــــن وللمــــــــــكِّ ٍ ِِ  

ًو هكــــذا قومــــــــــي  لــــيال   َ عنــــهُ جــــاَ
ـــد َل ــــهن َ ـــود فتحــــ َّى العق ُ َحـــصال( ُِ ِّ ُ(  

 

                                          
 .٨٦-٧٣ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

 ٣٦ ابن حميصنة ءراأصول ق

:   
واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:ئدةوالياء الزا

 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،
ــــصن وصــــال ــــن حمي  ﴿: يفاً ووقفــــًوقــــد أثبتهــــا اب  ﴾]  ١٠٥:هــــود[، 

﴿   ﴾]ـــف ﴿،]٦٦:يوس   ﴾]٦٢:اإلرساء[، ﴿  ﴾]ـــف  ﴿،]٢٤:الكه   ﴾ 
 ﴿،]٣٩:الكهــف[   ﴾ ] ٤٠:الكهــف[، ﴿   ﴾ ]٦٤:الكهــف[ ،﴿  ﴾]٦٦:الكهــف[ ،
﴿    ﴾]٩٣:طـــــه[، ﴿     ﴾ ]٢٥:احلــــــج[،﴿    ﴾]٣٦:النمــــــل[، 
﴿   ﴾]١٣:ســـــــبأ[، ﴿    ﴾]ـــــــافر ﴿ ،]٣٨:غ  ﴾]٣٢:الـــــــشورى[، 
﴿     ﴾]ـــرف ﴿، ]٦١:الزخ   ﴾] ٤١:ق[ ،﴿   ﴾ ]ـــر ﴿ ، ]٨، ٦:القم ﴾ 

﴿،]٤:الفجر[    ﴾] ٩:الفجر[. 
ًوأثبت الياء وقفا ال وصال   ﴿ :يفً    ﴾]٩:الرعد[. 

﴿ :يفحذف الياء    ﴾ ]اً ووقفًوصال ]٣٦:النمل. 
 .سأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللا ياء اإلضافة والياء الزائدة من مل أذكره هناوما 

ـــداع  ــدع الـــ ــت ي ِأثب َّ ْ َُ َ َ ــز(َ ْم ــع) ِ ــاء م ْدع ِ  
ُواثبـــــــتهام  ْ ًحـــال(ِ َّوحـــذفهن ) ُ ْفـــن( َُ َ(  

ـــه  ــــرف حالي ـــون زخــــ ِواتبع ٍ َِ ُ ِ ـــج(َّ ْف َ(  
َثــم اليزيــــــــدي كــأيب عمــرو ســوا ٍَّ َ  

َّبـــرش عــــــــــبادي يت ْقـــي يرتـــع هلـــمِّْ ْ ََ  
 

ـــــال ــــانن وصـْـــــ ــــرمن أه ًأك َ ِ َِ َ ْمجــــع (ْ َ(  
ْحـــز( ِآتـــان  ْبالـــــــــواد عنـــه أثبـــتن) ُ َُ ِ ِ  

ــــل  ـــال الوصـ ِو يف رءوس اآلي ح َِ َ ِ ـــج(ُ ْح َ(  
ْفـــيام علــــــــيه ذلـــك البـــاب احتـــوى ُ َ َ ِ َ  

ُفاحــــــــذف وقـــد متـــت هنـــا أصـــوهلم ْ ْ ْ  
 

                                          
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
 .٩١-٨٧ بيت رقم تربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املع )٢(



 

 ٣٧ ابن حميصنة ءراأصول ق

 
 . الناس آخر الضحى إىلسورة آخر اخلتم، وهي من التكبري عند سورأ ابن حميصن برق 

: ، فقال املرشكونذكر بعض العلامء أن الوحي تأخر عن رسول اهللا : سبب ورود التكبري
﴿ فنزل جربيل بسورة،  قد ودعه ربه وقاله اًإن حممد   ﴾ فلام فرغ جربيل من قراءة 

 . هللا تبارك وتعاىلاً شكرالسورة كرب النبي 
، ومجيع من أثبت التكبري له جواز التكبري  سنة سواء كان يف الصالة أم غريها:هحكم 

 . وعدمه، وعدم التكبري هو املقدم
قرأت عىل إسامعيل بن : سمعت عكرمة بن أيب سليامن يقول (: قال ما رواه البزي:هدليل

ختتم، فإين كرب عند خامتة كل سورة حتى : عبد اهللا املالكي، فلام بلغت والضحى قال يل
حتى كرب عند خامتة كل سورة : قرأت عىل عبد اهللا بن كثري فلام بلغت والضحى قال يل

خربه أنه قرأ عىل جماهد فأمره بذلك، وأخربه أن ابن عباس أمره بذلك، وأخربه أختتم، و
 . ) أمره بذلكأن أيب بن كعب أمره بذلك،  وأخربه أن الرسول 

 سنة من سنن رسول َ التكبري فقد تركتَإن تركت(: الشافعيقال يل اإلمام: قال البزي  
 .)اهللا 

  .ة فردمن طريق املوهو الذي   فقط،)اهللا أكرب( ذهب اجلمهور إىل أن صيغته :صيغته 

                                          
 . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )١(
 .٣١٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  ،٧٣٨إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٥٣٢٥ يف املستدرك حديث رقم رواه احلاكم)٣(
 .٣٢٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش ، ٧٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(



 

 ٣٨ ابن حميصنة ءراأصول ق

  . يبدأ التكبري من آخر سورة الضحى إىل آخر سورة الناس:هؤه وانتهاؤبتداا
 : مخسة أوجه،وجه اجلائزة بني السورتني مع التكبري األ

 الـسورة  أي قطع آخر السورة عن التكبري عن البـسملة عـن أول:قطع اجلميع  -١
 . اآلتية

﴿ :مثــــال                ﴾ •       •  • 
﴿             ﴾. 

الـسورة ول أخـر الـسورة  بـالتكبري بالبـسملة بـآي وصل أ: وصل اجلميع -٢
 .اآلتية

ــــــال ﴿ :مث            ﴾         ﴿    

      ﴾. 
 حتريك الساكن األول بالكرس عند وصله بـالتكبري للـتخلص مـن التقـاء ويالحظ

 .الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لفظ اجلاللة
ه ثم البسملة مـع الوقـف عليهـا ثـم قف عليوخر السورة بالتكبري ثم الآ وصل -٣

 .اآلتيةاالبتداء بالسورة 
ــال ﴿ :مث                    ﴾       

﴿         ﴾. 

                                          
 .٧٤٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٠٤املفردة لألهوازي ص)١(



 

 ٣٩ ابن حميصنة ءراأصول ق

عند وصله بـالتكبري للـتخلص ) صلة هاء الضمري( حذف الساكن األول ويالحظ
 .من التقاء الساكنني

ول الـسورة ألة  بـمعن التكبري والوقف عليه ثم وصل البـس خر السورةآ قطع -٤
 .، وهو الوجه املقدم ألنه الوارد يف املفردة اآلتية

﴿ :مثال             ﴾ •     •   ﴿    
              ﴾.  
ول الـسورة أري والوقف عليـه ثـم وصـل البـسملة بـخر السورة بالتكبآ وصل -٥

 .يةالالت
ــال  ﴿ :مث                ﴾     •   ﴿  

           ﴾.حتريـك الــساكن األول بالكـرس عنــد وصـله بــالتكبري  ويالحـظ 
 .ظ اجلاللةللتخلص من التقاء الساكنني، ويلزم منه ترقيق الم لف

 .  سورة كرب وقطع القراءة أي عىل آخر قراءته قطع القارئوإذا أراد
 ألن يف ذلـك ؛ال جيوز وصل آخر السورة بالتكبري بالبـسملة والوقـف عليهـا.١: تنبيه
  . بأن البسملة آلخر السورةاًإهيام
يف  ألن ؛ال جيوز الوقف عىل آخر السورة ووصل التكبري بالبسملة بأول الـسورة.٢

 . بأن التكبري ألول  السورةاًذلك إهيام

                                          
 .٧٣٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٠٤ املفردة لألهوازي ص)١(
 .٣٢٨ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(



 

 ٤٠ ابن حميصنة ءراأصول ق

 بكيفيـة ختـالف بـن حميـصنهـا اأرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد مـن األلفـاظ 
 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كـي ،اًحفص

 : هلا وهذه األلفاظ هيَنتبهُي
.﴿ قرأ   ﴾ و﴿  ﴾السنيحيث وقع ب.  
﴿ قرأ   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿ قرأ   ﴾  بسكون الطاءحيث وقع. 
الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانيـة ضم ب قرأ

ً ضام أصـلياها مضمومثالثمهزة   ﴾ «º ¹ ﴿ و]١٧٣:بقـرةال[  ﴾    j ﴿: نحـو،ً
 .ول فيام عدا ذلك، ويكرس األ]نساءال[
﴿ :يف أول فتح ياء أو تـاء للمـضارعةقرأ بو   ﴾ ،﴿   ﴾ ويكـرس ،

(اجليم، إذا كانت من الرجوع لألخرة حيث وقعا، إال يف          ( ]٥٠:يس[ 
 .فبناه للمفعول

( :قرأ البزيو        ( و)      (. 

                                          
 .٢٠٤، املفردة ص ١٦٣، اإلحتاف للبناء ص٩٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .، وما استثناه ذكرته يف اجلدول٣٢١، اإلحتاف للبناء ص٤٤٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
 .٢٧٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
إيضاح الرموز للقباقبي ) لتنود والتنوين( فنبدأ بالفعل الثاين بالضم، ويكون أول الساكنني أحد حروف )٤(

   . أن الضم يف التنوين للبزي٢٣٦، وذكر يف ص٢١٢، املفردة ص ٢٩٢ص
 .٢٠٦، املفردة ص ٢٦٦الرموز للقباقبي ص إيضاح )٥(
 .٢١٤ املفردة لألهوازي ص)٦(



 

 ٤١ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿ :يف  الياء بدل اهلاءقرأ بو      ﴾ ]٣٥:بقرةال[، ﴿        ﴾ ]٥٨:بقرةال[، 
﴿        ﴾ ]عىل األصل إذ إن األصل الياء واهلاء مبدله منها، وذلك إذا ]٩١:نملال ،

 .)ًوصال للساكننيالياء حتذف و(وقع بعد هذه الم التعريف 
 ﴿ يف الساإلختب قرأ    ∋ ﴾ ٦٧:البقرة[ يف نحو[، ﴿( ﴾ آل عمران[ يف نحو: 

١٦٠[،﴿ ∋  ﴾]١٠٩:األنعام[، ﴿ ∋﴾ ]١٥٧:األعراف[، ﴿  ∋ ﴾ ]الطور: 
٣٢[،نحو ﴿   ﴾ 

﴿،]١٢٩ :البقرة[    ﴾ ]٦:آل عمران[،﴿   ﴾ ]٢٨:آل عمران[،
﴿   ﴾] ١٢٨ :األنعام[،﴿    ﴾] ٤٢ :األنبياء[ . 

 ويكون باإلرساع حال النطق ، هو النطق بمعظم احلركة ويقدر بثلثيها:االختالسو
   .باحلركة حتى يذهب يشء منها ويقدر بثلثها

﴿ قرأ         ﴾بضم الفاء ، حيث وقع. 
﴿قرأ     ﴾ عدا الذارياتبحذف األلف وسكون العني حيث وقع . 
﴿ قرأ  ﴾ بضم الراء ،حيث وقع. 

                                          
﴿، واستثني له منهام موضـعان ٢٦٨إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٠٧ املفردة ص )١(       

   ﴾ ]٢٥٩:البقرة[،﴿       ﴾]ألن ما بعد اسم اإلشارة ليس هـو املـشار ]١٢٠:هود 
 .وقد ذكرهتا يف بعض املواضع يف اجلداول وتركتها يف الباقي إليه

، وقد ذكرهتا يف بعض املواضع ٢٧١إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٧٦، املبهج ص ١٩٩املفردة ص )٢(
   .يف اجلداول وتركتها يف الباقي

   .٢٧٢إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
   .٢٧١قبي صإيضاح الرموز للقبا، ٢٠٨املفردة لألهوازي ص)٤(
   .٢٧٤، املبهج لسبط اخلياط ص٢٧٢إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٠٨املفردة لألهوازي ص)٥(



 

 ٤٢ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿ قرأ    ﴾بإسكان الدال ، حيث وقع. 
ــرأ ــع ،  ﴾﴿ ق ــث وق ﴿حي  ﴾]ــام ــد[﴾﴿، ]١٤١:األنع  ]٤:الرع

﴿  ﴾]بإسكان الكاف ، ]١٦:سبأ. 
﴿قرأ     ﴾ فتح الياءب حيثام وقع. 
﴿ قرأ   ﴾ ،﴿  ﴾ ]بضم احلاء ،]٦٣ و٦٢ و٤٢:ائدةامل. 

﴿قرأ      ﴾ بألف بعد اهلمزة وختفيف الياء كيف جاء. 
﴿قرأ   ﴾ ضم الالمب حيثام وقع. 
﴿قرأ   ﴾ إسكان النون وختفيف الزايب وبابه. 
 ﴿قرأ   ﴾ فتح اجليمب كيف جاء. 
﴿قرأ     ﴾ إسكان الراءب كيف جاء. 

                                          
   .٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٠٩املفردة لألهوازي ص)١(
   .٢٧٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
   .٣١٨، املبهج لسبط اخلياط ص٣٤٢، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٢٣املفردة لألهوازي ص)٣(
   .٢٧٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
   .٢٨٠إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٠٩املفردة لألهوازي ص)٥(
   .٢٨٠إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢١٠املفردة لألهوازي ص)٦(
 ٨٢:اإلرساء[، ]٢١:احلجـر[، عـدا ٢٨٠إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٦٨املفردة لألهوازي ص )٧(

   . كحفص، فقرأها بالتشديد]٩٣و
   .٢٨١إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢١٠املفردة لألهوازي ص)٨(
   .٢٨٧، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢١١املفردة لألهوازي ص)٩(



 

 ٤٣ ابن حميصنة ءراأصول ق

ــرأ  ﴿ق  ﴾ ــرة[ اإلفراد يفبــ ــراف[، ]١٦٤:البق ــر[، ]٥٧:األع ، ]٤٥:الكهــف[، ]٢٢:احلج
 .]٥:اجلاثية[، ]٩:اطرف[، ]٤٨:الروم[، ]٦٣:النمل[، ]٤٨:الفرقان[

﴿قرأ    ﴾تخفيف الياء ب حيثام وقع. 
﴿قرأ   ﴾همزة مكسورة وحذف الياءـ ب حيثام وقع﴿   ﴾ويقف بالنون . 
﴿قرأ   ﴾ ميملاكرس  بوبابه. 
﴿ قرأ          ﴾] قبلهـا ونقل حركهـا للـساكناهلمزةبحذف  ]٢٠:النساء . 

﴿هبمـزة وصـل حيـث وقعـت نحـو ) أحـدى(قرأ و     ﴾ ]و ]٧:األنفـال﴿  
   ﴾ ]و ]٥٢:التوبة﴿   ﴾ ]٣٥:املدثر[. 
﴿قرأ    ﴾هبمزة وصل   حيثام وقع. 
﴿ يف اإلشاممب قرأ >﴾،﴿  +﴾. 

الـضمة يف البدايـة  جـزء ، هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكـرسةواإلشامم
 . ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها،وهو األقل، ويقدر بثلثها

﴿قرأ   ﴾فتح الياء ب حيثام وقع. 

                                          
   .٢٩٠إيضاح الرموز للقباقبي ص ،٢٨٦ املبهج ص ،٢٣٧املفردة لألهوازي ص)١(
   .٢٩٢إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(
   .٣٢٨ الرموز للقباقبي ص، إيضاح٢٢٠املفردة لألهوازي ص)٣(
   .٣٣٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٢٠املفردة لألهوازي ص)٤(
   .٤٠٩، املبهج لسبط اخلياط ص٥٠١، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٧٠املفردة لألهوازي ص)٥(
   .٤٥٠، ٢٦٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٥٠املفردة لألهوازي ص)٦(
   .٣٤٢لرموز للقباقبي صإيضاح ا ،٢٢٣املفردة لألهوازي ص)٧(



 

 ٤٤ ابن حميصنة ءراأصول ق

﴿      قرأ ﴾ إن كان بعده مهزة وصل بالضم حيثام وقع. 
﴿ قرأ  ﴾ ]بضم امليم إن كان بعده مهزة وصل]٢٠:ائدةامل ،. 

﴿ قرأ       ﴾ بالباء بدل التاء حيثام وقع﴿ ﴾. 
﴿ أيب يزيدقرأ ابن  ﴾حذف الواو ب حيثام وقع. 
﴿ أيب يزيدقرأ ابن  ﴾ ]٩:البقرة[. 

﴿قرأ       ﴾ ]بإدغام النـون يف الـالم ]١٨٩:البقرة ﴿     ﴾ ومثلهـا﴿   
    ﴾ ]ــدة ﴿ و]١٠٦:املائ     ﴾] وقــرأ ]١:األنفــال﴿      ﴾ ]٨٣:اإلرساء[ 

﴿بإدغــام الــالم يف الــالم    ﴾،مثلهــا و﴿     ﴾ ]و ]٦٣:الفرقـــان﴿  
   ﴾ ]بل( ،)عىل( ،)عن( ،)من ( هييف أربعة أحرف،  ]١٤:القيامة(. 

                                          
، وقرأها ٢٨٤، املبهج لسبط اخلياط ص٢٨٧إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨٥املفردة لألهوازي ص)١(

 . وقرأها يف املزمل بالكرسبالكرس كحفص ٣٧، والنبأ آية  ٨وآية  ٧يف الدخان آية 
، وقرأها ٢٧٢ط ص، املبهج لسبط اخليا٢٧٠إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٤٩املفردة لألهوازي ص)٢(

 .بالكرس كحفص إن كان بعدها حرف متحرك
 .٣٨٧ املبهج لسبط اخلياط ص،٢٥٥املفردة لألهوازي ص ،٤٦٢إيضاح الرموز للقباقبي ص )٣(
ِّباملـَد ٌف ُؤَرَو: وقال املتويل هي البن حميصن بالقرص ،باملد للبزي ٢١١ص املفردة لألهوازيقال يف  )٤( ْ ِ

ْشم( ْحز)(ِ َخاطــــب) ُ ِ إيـضاح و ٢٨٧وذكر يف املبهج أهنا كحفـص انظـر ص ،١٣٢الفوائد بيت . ْنَ
   .١٩٤واإلحتاف ص ٢٨٩الرموز للقباقبي ص

للقبـاقبي  ،٢٨٧، وذكر يف املبهج أهنا كحفص انظر ص ٢٠٥املفردة لألهوازي ص)٥( وإيضاح الرموز 
   .١٧٠واإلحتاف ص ٢٨٩ص

) بـل(و) عـن(و) مـن(ًفيفا، ثم يـدغم احلـرف األول يف فينقل حركة اهلمزة إىل الالم وحيذف اهلمزة خت)٦(
 .، وكتبت املثال األول والثاين كاللفظيف الالم) عىل(و

 .، وقد ذكرت بعضها يف اجلداول وتركت الباقي٢٩١، املبهج ص ٢٩٥يضاح صاإل، ٢٢٩املفردة ص)٧(



 

 ٤٥  قراءة ابن حميصن املكي

 
 بن حميصناة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤ ،٣       

 )مثلني كبري  ( إدغام امليم يف امليم 
 وجيوز يف حرف املد ثالثة العارض لإلدغام

  اإلشباع. ٣ التوسط . ٢ القرص .١  
)    دون ألف( 

     

٦     بالسني بدل الصاد       

٧    بالسني بدل الصاد   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢       إدغام اهلاء يف اهلاء      
٦      عىل اإلخبار–حذف اهلمزة األوىل -        

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف : أيب يزيدابن 

 بعدها وكرس الدال  

١٠    ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال    

١١    إدغام الالم يف الالم     

١٣    إدغام الالم يف الالم     

١٣        مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو          

١٥   ضم الياء وكرس امليم:البزي    

١٩  وصلتها بياء مدية إشباع حركة هاء الضمري   



 

 ٤٦  قراءة ابن حميصن املكي

٢٠  وصلتها بياء مدية إشباع حركة هاء الضمري   

٢٠        إدغام الباء يف الباء         

٢١      كامالًإدغام القاف يف الكاف إدغاما ً      

٢٢    إدغام الالم يف الالم    

٢٥     إدغام بال غنة كامل     

٢٦     وحذف الياء املكسورةكرس احلاء      

٢٨    صلةاهلاء    

٢٨    فتح التاء وكرس اجليم    

٢٩    إدغام بال غنة كامل    

٣٠     إدغام الالم يف الراء    

٣٠       بغنةإدغام النون يف النون        

٣٠      إدغام الكاف يف القاف       

٣٠     فتح الياء     
٣٠      إدغام امليم يف امليم بغنة      

٣١       
، ويف املد ًإسقاط اهلمزة األوىل وصال

 أو التوسط  القرص وهو املقدم : وجهان    

٣٣    فتح الياء    

٣٣    إدغام امليم يف امليم     
٣٥        إدغام الثاء يف الشني      
٣٥      للساكننيًحتذف وصال(بالياء بدل اهلاء (         



 

 ٤٧  قراءة ابن حميصن املكي

٣٦  وصلتها بياء مدية إشباع حركة هاء الضمري   

٣٧   ثم إدغام امليم يف امليمبنصب امليم     
٣٧   تنوين ضم    
٣٧     بالصلة     

٣٧       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٣٨        ضم الفاء دون تنوين        

٤٠   إسكان الياء   

٤٦    صلةاهلاء    

٤٧   إسكان الياء   

٤٨    ياءالبدل تاء الب     
٤٩   فتح الياء وسكون الذال وفتح الباء خمففة     

٤٩ 
    

      
 إدغام النون يف النون     

      
٥١     إدغام بال غنة كامل     

٥١      كامالاًإدغام الذال يف التاء إدغام ً     

٥٢    إدغام الدال يف الذال     

٥٤       إدغام اهلاء يف اهلاء      

٥٥     إدغام النون يف الالم بال غنة    

٥٥     حذف األلف وسكون العني     

٥٨          للساكننيًحتذف وصال(بالياء بدل اهلاء (       



 

 ٤٨  قراءة ابن حميصن املكي

٥٨        إدغام الثاء يف الشني        
٥٨      إدغام الراء يف الالم        
٥٩    إدغام الالم يف الالم     

٥٩     ضم الراء     
٦٢         ضم الفاء دون تنوين        

٦٣  هاء الضمريصلة    

٦٤     إدغام الدال يف الذال     

٦٧     اختالس ضمة الراء   ∋    
٦٧      بدال الواو مهزةإ      

٧٣    بالصلة      

٧٤     إدغام الدال يف الذال     

٧٤    بالياء بدل التاء     
٧٥    بالصلة     
٧٧     اءياء بدل التبال     

٧٧     إدغام امليم يف امليم بغنة     
٧٧       اءياء بدل التبال        

٧٧    اءيالاء بدل تبال    

٧٩ 
   

     
 إدغام الباء يف الباء   

    



 

 ٤٩  قراءة ابن حميصن املكي

٨٠      إدغام الذال يف التاء     

٨٣      إدغام الالم يف الالم    

٨٣      بالياء بدل التاء     
٨٥     تشديد الظاء      
٨٥    فتح التاء وإسكان الفاء وحذف األلف       
٨٥    بالياء بدل التاء     
٨٧     ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء مع الصلة     

٨٧    إسكان الدال     
٨٨   ضم الالم   

٩٠      ختفيف الزايوإسكان النون    
٩١    إدغام الالم يف الالم     

٩٢        إدغام الدال يف اجليم       

٩٢        إدغام التاء يف الثاء        

٩٢      إدغام الذال يف التاء     

٩٥      بالصلة       

٩٧    فتح اجليم    
٩٨    فتح اجليم     
٩٨     األلف لمهزة مكسورة بد       

١٠٢    بالصلة     

١٠٤      بالتنوين يف الوصل    



 

 ٥٠  قراءة ابن حميصن املكي

١٠٥    ختفيف الزايو  خمفاةإسكان النون    
١٠٥+ 
١٠٦       إدغام امليم يف امليم       

١٠٦    
فتح النون األوىل والسني ومهزة ساكنة قبل 

 اهلاء    

١٠٨      يف الضادإدغام الدال     

١٠٩      إدغام النون يف الالم     

١١٠    بالصلة    

١١٢         ضم الفاء دون تنوين     
١١٣      إدغام الكاف يف القاف     

١١٣       وإخفاؤها وصال ًإسكان امليم       

١١٤     إدغام امليم يف امليم     

١١٦       إدغام بال غنة كامل        

١١٧      إدغام الالم يف الالم      

١١٨      إدغام الكاف يف القاف     

١٢٠     إدغام اهلاء يف اهلاء    

١٢٠       إدغام امليم يف امليم      

١٢٢   إسكان الياء   

١٢٤    إدغام الالم يف الالم     
١٢٥       إدغام الذال يف اجليم       

١٢٥     إدغام امليم يف امليم      



 

 ٥١  قراءة ابن حميصن املكي

١٢٥     إسكان الياء    

١٢٦   باءضم ال   

١٢٦      إدغام بال غنة كامل      

١٢٦      إدغاما ناقصاإدغام الضاد يف الطاء ً ً     

١٢٧     إدغام الالم يف الراء     
١٢٨     تفخيمهاو، ن الراء اسكإ     
١٣٠    إدغام بال غنة كامل    

١٣١     إدغام الالم يف الالم    

١٣٢   بالصلة    

١٣٣      وصال اهلمزة الثانيةلتسهي ً    …  

١٣٣     مع الصلةإدغام الالم يف الالم      

١٣٣     إدغام النون يف الالم     

١٣٦     إدغام النون يف الالم     

١٣٨     مإدغام النون يف الال     

١٣٩       مع املد املشبع واحدة مشددةبنون        
١٣٨     إدغام النون يف الالم     

١٤٠      بالياء بدل التاء     
١٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
١٤٠     إدغام امليم يف امليم     

١٤٢      
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢وهو املقدم 
     

  …  



 

 ٥٢  قراءة ابن حميصن املكي

١٤٢    بالسني بدل الصاد  
١٤٣      إدغام امليم يف امليم     
١٤٣     بالصلة      

١٤٣       حذف الواو: أيب يزيدابن     

١٤٤         إدغام الكاف يف القاف         

١٤٥      إدغام الباء يف الباء      

١٥٢     فتح الياء    
١٥٩    بالصلة    

١٥٩      املوضعني(إسكان النون(       

١٦٤     ضم اهلاء    

١٦٤    ياء ساكنة دون ألف عىل ـ اإلفراد ـ  
١٦٦       التاءإدغام الذال يف        
١٦٨      إسكان الطاء      
١٧٠    إدغام الالم يف الالم   

١٧٠    بالصلة      

١٧٢   بالصلة    

١٧٣       ًضم النون وصال    
١٧٣    بالصلة      

١٧٥     
      

 إدغام الباء يف الباء   
      



 

 ٥٣  قراءة ابن حميصن املكي

١٧٦    
     

 إدغام الباء يف الباء   
    

١٧٧      ضم الراء      

١٧٨   بالصلة   

١٧٨    صلة اهلاء    

١٨٤     إدغام امليم يف امليم     

١٨٥     إدغام الراء يف الراء     

١٨٥    إىل الراءتها نقل حرك وحذف اهلمزة      
١٨٥    بالصلة     

١٨٧     إدغام النون يف الالم      
١٨٧       إدغام الدال يف التاء      

١٨٩     مع النقلإدغام النون يف الالم       

١٩١    
     

 إدغام الثاء يف الثاء   
     

١٩١  بالصلة  

١٩٤     بالصلة     

١٩٧       تنوين ضم مع اإلدغام       

١٩٧       تنوين ضم مع اإلدغام        

١٩٨     بالصلة       

٢٠٠    إدغام الكاف يف الكاف     



 

 ٥٤  قراءة ابن حميصن املكي

٢٠٠       إدغام الالم يف الراء       

٢٠١       إدغام الالم يف الراء       

٢٠٣     املوضعني(بالصلة(      

٢٠٤      إدغام الكاف يف القاف         
٢٠٤     فتح الياء واهلاء     
٢٠٤   ضم اهلاء   
٢٠٥     فتح الياء      
٢٠٥     ضم الثاء      
٢٠٥       ضم الالم       
٢٠٦   إدغام الالم يف الالم    
٢٠٧     حذف الواو: أيب يزيدابن    

٢٠٨     فتح السني      
٢٠٨     مع القلقلة (إسكان الطاء(      
٢١٠    فتح التاء وكرس اجليم: البزي    

٢١١   بالصلة      

٢١٢     إدغام النون يف الالمثم   والياءفتح الزاي     

٢١٢      فتح التاء      

٢١٣    
     

 إدغام الباء يف الباء   
    

٢١٣     إسكان امليم مع اإلخفاء     



 

 ٥٥  قراءة ابن حميصن املكي

٢١٣      مع الصلةإدغام الفاء يف الفاء       

٢١٣   بالصلة     

٢١٣     
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
      

  …  

٢١٣    بالسني بدل الصاد  
٢١٧    إدغام بال غنة كامل    

٢١٧    بالصلة   

٢١٨    اًباهلاء وقف   

٢٢٢         مهاتشديدوفتح الطاء واهلاء       

٢٢٢+ 
٢٢٣ 

       
     

 إدغام النون يف النون      
    

٢٢٣  بالصلة     

٢٣١      إدغام الدال يف الظاء      

٢٣١       
 إدغام اهلاء يف اهلاء 
 وإبدال الواو مهزة    

٢٣١   اًباهلاء وقف     

٢٣٣   بالتاء وفتحها    

٢٣٣     ضم التاء     

٢٣٣    ضم الراء     

٢٣٥        صة مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية ياء خالإ        



 

 ٥٦  قراءة ابن حميصن املكي

٢٣٥      إدغام احلاء يف احلاء      

٢٣٥      إدغام امليم يف امليم     

٢٣٥      بالصلة      

٢٣٦       املوضعني (  مع القلقلة إسكان الدال(      

٢٤٣      إدغام الالم يف الالم       
٢٤٥      الثانيةضم الفاء       

٢٤٥    بالصاد بدل السني      
٢٤٧     بالصلة       

٢٤٨     إدغام الالم يف الالم     

٢٤٩     ةبالصل      

٢٤٩      فتح الغني     
٢٤٩      إدغام اهلاء يف اهلاء     

٢٤٩      إدغام الواو يف الواو      

٢٥٣     ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء     

٢٥٣    إسكان الدال     
٢٥٤      إدغام الياء يف الياء       

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤     بدل تنوين الضمةفتح       

٢٥٨   ًحتذف وصال(إسكان الياء(    



 

 ٥٧  قراءة ابن حميصن املكي

٢٥٩    للساكننيًحتذف وصال(لياء بدل اهلاء با (     

٢٥٩     إدغام بال غنة كامل    

٢٥٩   ،       موضعني ( إدغام الثاء يف التاء( ،     

٢٥٩     
 إدغام الالم يف الالم
 ثم إدغام الثاء يف التاء    

٢٥٩    حذف اهلاء:ًوصال)   (كحفص:اً، وقف      

٢٥٩     بالراء بدل الزاي     

٢٥٩      إدغام النون يف الالم      

٢٦٠     ن الراء وتفخيمهااسكإ   
٢٦٠     إدغام بال غنة كامل     

٢٦١         إدغام التاء يف السني         

٢٦٢        ضم الفاء دون تنوين        

٢٦٥      ضم الراء      
٢٦٥     ن الكافاسكإ      
٢٦٦       إدغام الراء يف الالم      

٢٦٧    مع النقلإدغام النون يف الالم     

٢٦٧    بالصلة   

٢٧١     اًإبدال الياء نون     

٢٧١      إدغام بال غنة كامل      

٢٧٣      بكرس السني       



 

 ٥٨  قراءة ابن حميصن املكي

٢٧٤      ضم الفاء دون تنوين     
٢٧٧         ضم الفاء دون تنوين        

٢٨٠     ضم السني     

٢٨٠      بتشديد الصاد     
٢٨١    فتح التاء وكرس اجليم    

٢٨٢     بالصلة      

٢٨٢       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       

٢٨٢      إسكان الذال وختفيف الكاف      

٢٨٢       
 اً الثانية واو اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها  .٢ وهو املقدممكسورة
       

     …  

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢     الراء ضم      
٢٨٣    ضم الراء واهلاء مع حذف األلف    

٢٨٣      إبدال اهلمزة ياء:ًوصال ً     

٢٨٤    بالصلة     

٢٨٤     ضم اهلاء     

٢٨٤         إدغام الراء يف الالم       

٢٨٥ 
٢٨٦ 

       إدغام الراء يف الالم     



 

 ٥٩  قراءة ابن حميصن املكي

٢٨٦         إدغام الراء يف الالم       

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      اختالس ضمة الراء  (   

١٣       
 خالصة اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
      

     …  
١٤     لياءاو فتح الزاي    
١٤   فتح الباء   

١٥       تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو      4  
١٦         إدغام الراء يف الالم       
٢٠     إسكان الياء     
٢٠    ة الثانيةتسهيل اهلمز   σ 

٢٧      
     

 )يف املوضعني( إسكان الياء     
    

٢٨       اختالس ضمة الراء (     
٣٠     إدغام بال غنة كامل    

٣٠       اختالس ضمة الراء (     
٣٠     حذف الواو: أيب يزيدابن    
٣١         إدغام الراء يف الالم        



 

 ٦٠  قراءة ابن حميصن املكي

٣٥     اًباهلاء وقف     

٣٧      
      

 ختفيف الفاء 
  مع املد املتصل ة مضمومةمهززاد و

     
      

٣٧          مع املد املتصلة مضمومةمهززاد       
٣٨      مع املد املتصلة مضمومةمهززاد      
٤٠     إسكان الياء    
٤١   باءضم ال  

٤٧       
 خالصة اً واوإبدال اهلمزة الثانية. ١:وجهان 

 مزة والياءتسهيلها بني اهل. ٢مكسورة
      

    …  
٤٨      بالنون بدل الياء      
٤٩    إدغام الدال يف اجليم      
٤٩     فتح الياء    
٥١    بالسني بدل الصاد   
٥٧     اً نون األوىلدال الياءإب    
٥٩    إدغام بال غنة كامل    

٦١    اًباهلاء وقف     
٦٤      إدغام بال غنة كامل      
٦٦     حذف األلف: البزي     
٧٣         هام مع تسهيل اهلمزة الثانيةستفازاد مهزة σ    
٧٨      كرس السني        



 

 ٦١  قراءة ابن حميصن املكي

٧٩   
فتح التاء وتسكني العني وختفيف الالم 

 وفتحها   

٨٠     ضم الراء ثم اختالس الضمة  ∋   
٨١      إدغام بال غنة كامل    
٨١     تسهيل اهلمزة الثانية     σ  
٨١      إدغام الذال يف التاء    
٨٣    بالتاء بدل الياء     
٨٣      املفتوحة وكرس اجليمبالتاء     
٩٣    ي وختفيف الزاخمفاة ن النوناسكإ   

٩٧   فتح احلاء   

٩٩    إدغام بال غنة كامل    
١٠١    بالسني بدل الصاد  
١٠٣    اًقفوباهلاء    
١٠٩    فتح التاء وكرس اجليم: البزي    

١١٩    حذف األلف: البزي      
١٢٤     إدغام الذال يف التاء      

١٤٥     املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء(     

١٤٦     مهزة مكسورة وحذف الياء     

١٤٦   ضم القاف وحذف األلف وكرس التاء    

١٤٧       إدغام الراء يف الالم      



 

 ٦٢  قراءة ابن حميصن املكي

١٥١     ن النون وختفيف الزاياسكإ   

١٥٢    
    

 إدغام الدال يف الصاد
 وإدغام القاف يف الكاف 

   
  

١٥٢      إدغام الذال يف التاء      

١٥٣        إدغام الذال يف التاء        
١٥٤   إسكان امليم    

١٥٦    بالياء بدل التاء     
١٥٧     كرس امليم  األوىل     
١٥٧      بالتاء بدل الياء     

١٥٨     كرس امليم األوىل     
١٥٩        راء يف الالم  إدغام ال          
١٦٠      اختالس ضمة الراء   (  
١٦٩    كرس السني    

١٧٠         ضم الفاء دون تنوين        

١٧٣    إدغام الدال يف اجليم    

١٧٦    ضم الياء وكرس الزاي    
١٧٨    كرس السني    
١٨٠    كرس السني    
١٨٠    بالياء بدل التاء     

١٨١      إدغام الدال يف السني      



 

 ٦٣  قراءة ابن حميصن املكي

١٨٣     إدغام الدال يف اجليم      
١٨٧      بالياء بدل التاء      
١٨٧      بالياء بدل التاء       
١٨٨    بالياء وكرس السني    
١٨٨      بالياء بدل التاء وكرس السني وضم الباء        
١٩١     إدغام بال غنة كامل      
١٩٣        إدغام الراء يف الالم      

١٩٥    تشديد التاء     
١٩٧     إدغام بال غنة كامل     

 
 ابن حميصنة ءراق انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١       تشديد السني      
٢      إدغام التاء األوىل يف الثانية: ًوصال      

٥          
، ويف املد ًإسقاط اهلمزة األوىل وصال

 القرص وهو املقدم أو التوسط  : وجهان       

٩   ضم الضاد والعني وحذف األلف    

٩      إدغام بال غنة كامل       
١١    اًفتح الصاد وإبدال الياء ألف   
١٧    إدغام بال غنة كامل    
١٩     فتح الياء املشددة    



 

 ٦٤  قراءة ابن حميصن املكي

٢٠     
  

 هبمزة وصل ونقل حركتها للميم   
   

٢٢       إسقاط اهلمزة األوىل، ويف املد وجهان        

٢٢    إدغام الدال يف السني    

٢٣    إدغام الدال يف السني    

٢٤       إسقاط اهلمزة األوىل، ويف املد وجهان        

٢٤    فتح اهلمزة واحلاء     
٢٩     ضمتنوين    
٣٢      حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني     
٣٣     ألف بعد العني      

٣٧       الباء واخلاءفتح        

٤٠    تنوين ضم     
٤٣       إسقاط اهلمزة األوىل، ويف املد وجهان      

٤٦     بالتنوين     
٤٩ 
 ٥٠و       ًضم التنوين وصال       

٥١         مفتوحةًالثانية ياءإبدال اهلمزة         

٥٦       إدغام التاء يف اجليم         

٥٨      الراء إسكان       
٦٦      ًضم النون وصال      



 

 ٦٥  قراءة ابن حميصن املكي

٦٦     ًضم الواو وصال     
٦٨     بدل الصادبالسني    
٧٤        إدغام الباء يف الفاء       

٧٥      بالياء بدل اهلاء      
٧٧    بالياء بدل التاء    
٧٩      إدغام بال غنة كامل     

٨١        إدغام التاء يف الطاء       

٨٢    الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
٨٥       إدغام بال غنة كامل      

٩٠   
    

 إدغام التاء يف الصاد  
     

٩٥    فتح الراء    

١٠٩     حذف األلف: البزي       
١١٢      إدغام بال غنة كامل      
١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢٤     ضم الياء وفتح اخلاء    

١٢٨    
لصاد وألف بعدها وفتح فتح الياء وتشديد ا

 الالم   

١٣٠      إدغام بال غنة كامل      
١٣٦     ضم النون وكرس الزاي     
١٣٦    ضم اهلمزة وكرس الزاي    



 

 ٦٦  قراءة ابن حميصن املكي

١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٤٠     ضم النون وكرس الزاي     
١٤٥   الراء فتح    
١٤٩    إدغام بال غنة كامل     
١٥٢   بالنون بدل الياء     
١٥٣    وختفيف الزاي) مع اإلخفاء( ن النون اسكإ   
١٥٣      إدغام الدال يف السني       
١٥٣     وتفخيمها( ن الراء اسكإ(     
١٥٣     حذف األلف وسكون العني     

١٦٠    إدغام بال غنة كامل    

١٦٧    إدغام بال غنة كامل    

١٦٧     إدغام الدال يف الضاد     
١٧٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٧١        إدغام بال غنة كامل        

١٧٤     إدغام الدال يف اجليم       

١٧٥    بالسني     

 
 ابن حميصنة ءراق ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص اآلية
٢       كرس اهلمزة   



 

 ٦٧  قراءة ابن حميصن املكي

٣       
 ًضم النون وصال

  وإدغام الضاد يف الطاء  

٦    كرس الالم      
٦    ويف املد وجهان ،إسقاط اهلمزة األوىل      
١١   اً وقفاءباهل     

١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣      فتح الالم وألف بعدها: البزي      
١٣     ياء وحذف اهلمزةخاء مكسورة ثم Τ 

١٤         تسهيل اهلمزة الثانية     …  

١٥      املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم(       

١٦    ضم اهلاء     

١٦    بالسني   

١٩     
     

  )املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم       
     

٢٠  ضم امليم   

٢٠     إدغام الذال يف اجليم     

٢١  ضم امليم   

٢٨   إسكان الياء  
٢٨    فتح الياء    
٣٢        إدغام الدال يف اجليم         



 

 ٦٨  قراءة ابن حميصن املكي

٣٣     إسكان القاف وختفيف التاء :البزي      
٣٣      إسكان الصاد وختفيف الالم      
٣٣     وختفيف الطاءإسكان القاف       

٤١    ضم الياء وكرس الزاي    
٤١      فتح الالم وألف بعدها      
٤٢    ضم احلاء    
٤٥     ضم احلاء      
٤٨     فتح امليم الثانية     
٤٩       ضم النون        
٥٣    حذف الواو   
٥٧    إبدال الواو مهزة     
٥٨    زةإبدال الواو مه    
٥٩    إدغام الالم يف التاء     
٦٠     إدغام بال غنة كامل     
٦٢     ضم احلاء     
٦٣     ضم احلاء     
٦٤         تسهيل اهلمزة الثانية      …  

٦٩     بالياء بدل الواو     
٦٩         ضم الفاء دون تنوين        

٧٧    إدغام الدال يف الضاد     



 

 ٦٩  قراءة ابن حميصن املكي

٧٧     إدغام بال غنة كامل     

٨٠     إدغام بال غنة كامل     
٩٥    تنوينال دل بةضم اهلمز      
٩٥   كرس الالم    
١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

١٠١     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      

١٠١    الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
١٠٢       إدغام الدال يف السني        
١٠٦    إدغام النون يف الالم ونقل فتحة اهلمزة     

١٠٧      
 ضم التاء وكرس احلاء

 مضمومةبدأ هبمزة يو    

١١٠     ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء   
١١٠    إسكان الدال     
١١٠     إدغام الذال يف التاء     

١١٠       إدغام الذال يف التاء      
١١٠      إدغام الذال يف اجليم     

١١٢      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
١١٣     إدغام الدال يف الصاد      

١١٤    
     

 بالتأنيث فيهام  Τ   
 .   

١١٤   مهزة مكسورة ونون مشددة وهاء مضمومة     



 

 ٧٠  قراءة ابن حميصن املكي

١١٥      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
١١٦    تسهيل اهلمزة الثانية σ  
١١٦   إسكان الياء    
١١٦     فتح الياء    
١١٧      ضم النون     
١١٨        الراء يف الالمإدغام      
١١٩   فتح امليم    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢   إدغام بال غنة كامل    

٢    الم ثم ياء بدل : البزي) (     
٩       حذف الالم األوىل      

١٠         ضم الدال         
١٥     فتح الياء      
١٩     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية   
٢٢    بالياء بدل النون     
٢٢      ة كاملإدغام بال غن     
٢٢    بالياء بدل النون   



 

 ٧١  قراءة ابن حميصن املكي

٢٧      ضم الباء      
٢٧    ضم النون الثانية    
٣٢   بالياء بدل التاء    
٣٣      ضم الياء وكرس الزاي      
٣٤        إدغام الدال يف اجليم       
٣٦     فتح الياء وكرس اجليم     
٣٧      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
٣٨    إدغام بال غنة كامل    
٣٩    بالسني بدل الصاد    
٤٣    ام الذال يف اجليمإدغ       
٤٦   ضم اهلاء        
٤٧     فتح الياء وكرس الالم    

٤٨        ضم الفاء دون تنوين        

٥٤   كرس اهلمزة     

٥٤    إدغام بال غنة كامل   
٥٤     كرس اهلمزة    

٥٦     إدغام الدال يف الضاد      
٦٠      إدغام بال غنة كامل       
٦١     اهلمزة األوىلحذف        

٦٣    
حذف تاء مفتوحة بعد اجليم وثم   ساكنةياء

 لف األ    



 

 ٧٢  قراءة ابن حميصن املكي

٦٤   وختفيف اجليم خمفاةإسكان النون    
٦٤     إدغام بال غنة كامل     
٦٥         وصالالتنوينضم ً       
٧١     اًإبدال اهلمزة ألف : ًوصال      
٧٤       فتح الياء     
٧٩    إسكان الياء    
٧٨   ضم امليم   

٨١      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون    
٨٣     تنوينال لدبكرس التاء   

٨٣        
 اًلثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

       
     …  

٨٥      مهزة مفتوحة زاد      
٨٧    بالسني بدل الصاد   
٩٠    اهلاء وصالحذف ً   
٩١     بدل التاءبالياء       
٩١      بدل التاءبالياء      
٩١    بدل التاءبالياء      
٩٤         إدغام الدال يف اجليم         
٩٤   ضم النون      
٩٥     الياء إسكان      



 

 ٧٣  قراءة ابن حميصن املكي

٩٥     الياء إسكان      
٩٦    ألف بعد اجليم وكرس العني وضم االم    

٩٦    كرس الالم يف آخره    

٩٨     كرس القاف     

٩٩          ًضم التنوين وصال     
   

٩٩     ضم الياء     

١٠٠        إدغام بال غنة كامل       
١٠٤    إدغام الدال يف اجليم      
١٠٥    ألف بعد الدال     
١٠٩    ضمة الراء اختالس    ∋    

١٠٩     ةكرس اهلمز    
١١٤      وختفيف الزايخمفاة إسكان النون   
١١٥   باجلمع -  ألف بعد امليم -    
١١٦     إدغام بال غنة كامل     
١١٧      إدغام بال غنة كامل      

١١٩    ضم الفاء وكرس الصاد   
١١٩    ضم احلاء وكرس الراء  
١١٩     فتح الياء     
١٢٥    كرس الراء    



 

 ٧٤  قراءة ابن حميصن املكي

١٢٥    ف العنييفختإسكان الصاد و   
١٢٦    بالسني بدل الصاد  
١٣٥   ضم امليم   

١٣٨       دغام التاء يف الظاءإ        

١٣٩    بالتاء بدل الياء    
١٣٩    تنوين ضم    
١٤٠     تشديد التاء     
١٤٠     داضإدغام الدال يف ال     

١٤١     إسكان الكاف      
١٤١     إدغام بال غنة كامل      

١٤١    كرس احلاء      
١٤٢     إسكان الطاء     
١٤٣    فتح العني     
١٤٤      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

١٤٥    بدل الياءبالتاء     
١٤٥       وإدغام الضاد يف الطاء ضم النون        

١٤٦ 
   

    
 إدغام التاء يف الظاء  

    

١٥٢      تشديد الذال     
١٥٣   بدل الصادبالسني     



 

 ٧٥  قراءة ابن حميصن املكي

١٥٣      إدغام بال غنة كامل      

١٥٧     إدغام الدال يف اجليم      

١٦١    بالسني بدل الصاد    
١٦١   فتح القاف وتشديد الياء مكسورة   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      تشديد الذال     
٥    ال يف اجليمذإدغام ال              
٨     إدغام بال غنة كامل      
١٦     بالسني بدل الصاد   
٢٠      إدغام بال غنة كامل      

٢٣      إدغام الراء يف الالم       

٢٨        
     

 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       
    

٣٠     كرس السني    
٣٣   إسكان الياء   
٣٣     وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون     
٣٤       اهلمزة األوىلحذف       

٣٥        ضم الفاء دون تنوين        



 

 ٧٦  قراءة ابن حميصن املكي

٣٨         ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة        

٤٠      إسكان الفاء وختفيف التاء     
٤٠    ضم جليم وتشديد امليم   

٤٣       إدغام الدال يف اجليم      
٤٣       إدغام الثاء يف التاء      

٤٤      وفتح التاء مفتوحةتشديد النون،        
٤٥    إدغام بال غنة كامل    

٤٦     إدغام بال غنة كامل     

٤٧      اهلمزة األوىلحذف        

٤٩        ًضم التنوين وصال      
    

٤٩      ضم الفاء دون تنوين     
٥٠     بدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحةإ      

٥٢       إدغام الدال يف اجليم       

٥٢    بالضاد بدل الصاد    

٥٣    إدغام الدال يف اجليم      
٥٤     إدغام بال غنة كامل     

٥٦    اًباهلاء وقف    

٥٧    لف بعدها األإسكان الياء وحذف  
٥٧     نون بدل الباء وضم الشني     



 

 ٧٧  قراءة ابن حميصن املكي

٥٧          إدغام التاء يف السني        

٥٧        
   

 إدغام بال غنة كامل     
   

٥٧   إسكان الياء   
٥٧      تشديد الذال     
٥٨     إسكان الكاف    
٥٩   ضم امليم   

٥٩        
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

       

        
٥٩      فتح الياء      
٦٥   ضم امليم   

٦٥        
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

       

        
٦٩      ال يف اجليمذإدغام ال       
٦٩    بدل السنيبالصاد     

٧١ 
   

    
 إدغام بال غنة كامل   

    

٧٣   ضم امليم   



 

 ٧٨  قراءة ابن حميصن املكي

٧٣        
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

      

        
٧٣       إدغام الدال يف اجليم        

٧٤      ال يف اجليمذإدغام ال       
٧٤      إدغام بال غنة كامل      
٧٧      اًإبدال اهلمزة واو: ًوصال        
٨١      استفهام وسهل الثانيةزاد مهزة     
٨٥  ضم امليم   

٨٥        
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

      

        
٨٥       إدغام الدال يف اجليم        

٨٦    بالسني بدل الصاد  
٨٦    إدغام بال غنة كامل    

٩٨  إسكان الواو   
١٠٠      اًاهلمزة الثانية واوإبدال          
١٠١       إدغام الدال يف اجليم         
١٠٥      إدغام الدال يف اجليم       
١٠٥    إسكان الياء    

١١١    
هبمزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء وصلتها 

 بواو      



 

 ٧٩  قراءة ابن حميصن املكي

١١٧     فتح الالم وتشديد القاف    

١٢٤   
  وإسكان القاف وفتح الطاءفتح اهلمزة

 خمففة    

١٢٤     إدغام بال غنة كامل    

١٢٤       
 فتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم

 خمففة     

١٢٧     
كرس اهلمزة وحذف األلف بعدها وفتح 

 الالم وألف بعدها    

١٢٧      ن القاف وضم التاء خمففةاسكإفتح النون و     
١٣٤   ضم الراء    
١٣٤    ١٣٥ ومثلها آية ضم الراء     
١٣٧    باهلاء اًوقف     
١٤٣    مفخمةإسكان الراء      
١٤٣       ونضم الن      
١٤٤     فتح الياء   
١٤٤     عىل االفراد  -  حذف األلف الثانية-       
١٤٦   إسكان الياء   
١٤٩     إدغام الدال يف الضاد     
١٤٩       مالل يف اءارإدغام ال       
١٥٠     فتح الياء     
١٥٠   فتح التاء وامليم:البزي   



 

 ٨٠  قراءة ابن حميصن املكي

١٥٠   الثانيةضم اهلمزة:البزي     

١٥١   باءضم ال  

١٥١      مالل يف اءارإدغام ال       
١٥٥      مفتوحةاًزة الثانية واوإبدال اهلم      

١٥٥       مالل يف اءارإدغام ال        
١٥٧      إسكان الراء      
١٦١      بالياء بدل اهلاء       

١٦١       مالل يف اءارإدغام ال       
١٦٣     ضم الراء     
١٦٣      سنيالحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل       
١٦٤     الفتحتنوين تنوين ضم بدل       
١٦٩     بالياء بدل التاء    
١٧٢      بدل التاء بالياء        
١٧٣       بدل التاء بالياء       
١٧٩        إدغام الدال يف الذال        

١٨٦    بالنون بدل الياء     
١٨٨       ًحتذف وصال(إسكان الياء(       

١٨٨      
 اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١جهان و

 تسهيل الثانية.٢مكسورةوهو املقدم 
     

     …  

١٩٠    
كرس الشني وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع 

  اإلخفاء بدل اهلمزة



 

 ٨١  قراءة ابن حميصن املكي

١٩٥      ضم الالم      
٢٠٤    الراء مزة ونقل حركتها إىل حذف اهل    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١      إدغام النون يف الالم ونقل فتحة اهلمزة     
٧       مهزة وصل      
٩      الذال يف التاءإدغام       

١١     
وفتح الشني يليها  وإسكان الغني فتح الياء

 ألف     

١١    ضم السني     
١١   إسكان امليم   

١١    ف الزاييفختإسكان النون و    
١١   ضم الراء   

١٨   
  الضمفتح الواو وتشديد اهلاء مع تنوين

 واإلخفاء  

١٨    فتح الدال   
١٩      إدغام الدال يف اجليم      
١٩    كرس اهلمزة     
٢٦     ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء      

٢٩       إدغام الراء يف الالم       
٣١     إدغام الدال يف السني      



 

 ٨٢  قراءة ابن حميصن املكي

٣٢     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       

٣٢      ًإبدال اهلمزة ياء :ًوصال      

٣٦     بال غنة كاملإدغام    

٣٦       إدغام بال غنة كامل      

٣٨        إدغام الراء يف الالم       
٣٨      إدغام الدال يف السني     

٣٨      
 إدغام التاء يف السني
 ويقف عىل سنت باهلاء      

٤٢        يف املوضعني(كرس العني(       
٤٤    فتح التاء وكرس اجليم: البزي    

٤٧    إدغام بال غنة كامل    

٤٨      إدغام الذال يف الزاي    

٤٨        فتح الياء    
٤٨     فتح الياء    
٥٩     كرس السني    
٥٩     كرس النون     

٦١    كرس السني     
٦٢   ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء   
٦٥    بالتاء بدل الياء    
٦٦     ضم الضاد     
٦٦     بالتاء بدل الياء     



 

 ٨٣  قراءة ابن حميصن املكي

٦٨     إدغام الذال يف التاء     
٧٠     إدغام النون يف الالم ونقل فتحة اهلمزة      

٧٠       إدغام الراء يف الالم       

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٩     إدغام بال غنة كامل     

١٢     تسهيل اهلمزة الثانية    

١٧    لف وحذف األإسكان السني    
١٨    لف وحذف األإسكان السني    
٢٣       تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٢٥      إدغام التاء يف الثاء       

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٣٤    إدغام بال غنة كامل    

٣٧    فتح الياء وكرس الضاد    
٣٧      مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو        
٤٠     ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء     
٤٩      ًإبدال اهلمزة واوا مدية : ًوصال       
٥٢       إدغام الالم يف التاء       

٥٢     مهزة وصل     

٥٧      فتح امليم وإسكان الدال      



 

 ٨٤  قراءة ابن حميصن املكي

٦٤     إسكان النون وختفيف الزاي    
٦٥        إدغام بال غنة كامل        
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء    
٦٦    وفتح الذالبدل النوناء ت     
٦٦     تنوين ضم       
٨٠         إدغام الراء يف الالم         

٨٠          املوضعني( إدغام الراء يف الالم(           

٨٣       إسكان الياء      
٨٦        إدغام التاء يف السني      

٩١   إدغام بال غنة كامل   

٩٨   
 كحفص وهو املقدم. ١:وجهان

 ضم السني وبعدها واو مدية مع املد املتصل.٢  

١٠٠       وكرس التاء) من  ( زاد         
١٠٣      بعد الالم وكرس التاء عىل اجلمعاًزاد واو      
١٠٦       ثم واو مدية مهزة مضمومة بعد اجليم    
١١٠     ضم التاء     
١١١       الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
١١٧    بدل الياءبالتاء     

١١٧     حذف الواو: أيب يزيدابن    

١٢٤        إدغام التاء يف السني      



 

 ٨٥  قراءة ابن حميصن املكي

١٢٧        إدغام التاء يف السني        

١٢٧     إدغام بال غنة كامل     

١٢٨       إدغام الدال يف اجليم         

١٢٨     حذف الواو:أيب يزيدابن    

١٢٩       ًحتذف وصال(إسكان الياء(     

١٢٩    ضم امليم    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

٣     إدغام بال غنة كامل     
٣      تشديد الذال     

٥    بالنون بدل الياء     
١٠      تشديد النون وفتح الدال       
١٥        ًإبدال اهلمزة ألفا: ًوصال       
١٥      الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
١٥   فتح الياء    
١٥    فتح الياء    
١٦      إدغام الثاء يف التاء     
١٩       إدغام بال غنة كامل       
٢٣    ضم العني    



 

 ٨٦  قراءة ابن حميصن املكي

٢٥     
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 
  الثانيةاهلمزةتسهيل . ٢ املقدم وهو

     

    …  
٢٥   بالسني بدل الصاد   
٢٨      نون بدل البالياء      
٢٨     إدغام بال غنة كامل     

٢٨    نونبدل البالياء   

٣١      إسكان الياء      
٣١       إسكان الياء       
٣٣   اًباهلاء وقف    
٣٥     فتح اهلاء     
٣٧     الراء إىل حذف اهلمزة ونقل حركتها    
٤٩      اهلمزة األوىلحذف         

٥٢       التاءيفإدغام الالم      

٥١    حذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل الالم     
٥٢       التاءيفإدغام الالم      

٥٦    فتح التاء وكرس اجليم    

٥٧      إدغام الدال يف اجليم      

٦١     الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل   
٦١       إدغام الذال يف التاء        
٦٢         دون تنوين ضم الفاء        

٦٥       ضم الياء وكرس الزاي    



 

 ٨٧  قراءة ابن حميصن املكي

٦٦       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

٦٨          إدغام بال غنة كامل         
٦٨     إدغام بال غنة كامل     
٧١     إدغام بال غنة كامل     
٧٩         ًإبدال اهلمزة واوا:ًوصال          
٨٨      فتح الياء      
٨٨    إدغام بال غنة كامل    
٩١   كتها إىل الالم حذف اهلمزة الثانية ونقل حر     
٩٤    سنيإىل التها نقل حرك وحذف اهلمزة    
٩٤     إدغام الدال يف اجليم      

٩٦    باهلاءاًوقف     

١٠١       ضم الالم      
١٠٣   مفتح النون الثانية وتشديد اجلي    
١٠٨      إدغام الدال يف اجليم     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     إسكان امليم وختفيف التاء     
٣      ضم التاء والواو والالم      
٣   فتح الياء      

٦ 
    
     

 ضم الياء
 ضم الراء

    
      



 

 ٨٨  قراءة ابن حميصن املكي

٦       ضم العني       

٩      إدغام بال غنة كامل     

١٩     إدغام بال غنة كامل     
٢٤      تشديد الذال     

٢٥   فتح اهلمزة  
٢٦   فتح الياء      

٢٧     باهلمزة املفتوحة بدل الياء   
٢٨    فتح العني وختفيف امليم    
٣٠      تشديد الذال     
٣٢       ل يف اجليمإدغام الدا      
٣٤     فتح التاء وكرس اجليم     

٤٠     اهلمزة األوىلحذف      

٤٠    كرس الالم دون تنوين    

٤٠    إدغام بال غنة كامل    
٤١    )لف بعدها بال إمالةضم امليم وفتح الراء وأ )إمالة     
٤٢     كرس الياء     
٤٢      ظهاراإل.٢دغام اإل.١ :وجهان        
٤٤       مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو        

٤٦     حهافتح الالم وتشديد النون وفت     
٤٦   فتح الياء     



 

 ٨٩  قراءة ابن حميصن املكي

٤٧   فتح الياء     
٤٧      الراء يف الالم  إدغام      
٤٨       إدغام بال غنة كامل       
٥٠  ضم امليم   

٥٠     
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

      

    
٥١    فتح الياء        
٥٢  ضم امليم   

٥٥     إدغام بال غنة كامل     
٥٦    بالسني بدل الصاد  
٥٨      اهلمزة األوىلحذف      

٦١  ضم امليم   

٦١     
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

       

       
٦٦      اهلمزة األوىلحذف      

٦٨    بتنوين فتح     

٦٩       إدغام الدال يف اجليم        

٧١       اهلمزة األوىل حذف       
٧١    ضم الباء     



 

 ٩٠  قراءة ابن حميصن املكي

٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية σ 
٧٣   وقفاباهلاء ً   
٧٦       اهلمزة األوىل حذفثم يف اجليم إدغام الدال       
٧٧        إشامم كرسة السني بعض الضم إدغام ثم     >  
٨١   مهزة وصل بدل مهزة القطع   
٨١      ضم التاء     
٨٢     اهلمزة األوىلحذف      

٨٢    إدغام بال غنة كامل   

٨٤   ضم امليم   

٨٤     
 كرس الراء واهلاء:أيب يزيدابن 

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

       

       
٨٤   ح الياء فت     

٨٦      باهلاءًوقفا     

٨٧      اجلمع(  بعد الالم عىل اًزاد واو(        

٨٧         
 اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 
 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مقدم  مكسوره،

        
    …   

٨٩     فتح الياء       

٩٢      فتح الياء      

٩٢      إدغام الذال يف التاء     



 

 ٩١  قراءة ابن حميصن املكي

٩٣  ضم امليم   

٩٣      إدغام بال غنة كامل      

٩٤      وىل اهلمزة األحذف     

٩٥     إدغام التاء يف الثاء     

١٠١    اهلمزة األوىلحذف     

١٠٥    اً ووقفًإثبات الياء وصال    
١٠٨    فتح السني     

١١٠        إدغام بال غنة كامل        
١١١     نون ساكنة خمفاة     
١١١    ختفيف امليم    
١١٤     إسكان الالم     

١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم    
١٢٣    بالياء بدل التاء     

 
 ابن حميصنة ءراق انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٢       الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
٣    الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     
٤     وقفاباهلاء ً    
٥     كرس الياء     



 

 ٩٢  قراءة ابن حميصن املكي

٧   
 - باإلفراد- لف بعد الياءحذف األ

 اًوقف باهلاءو   

٩،٨       ًن وصالينوتضم ال       
١٠   اً وقفباهلاء    
١٢    بالنون بدل الياء وكرس العني      
١٢     بالنون بدل الياء      
١٣       ضم الياء وكرس الزاي وفتح الياء       
١٥   اً وقفباهلاء    
١٨       إدغام الالم يف السني       

١٩       إدغام التاء يف السني       

٢٣    
 كرس اهلاء.١:وجهان 

 اء مكسورة ومهزة ساكنة وتاء مكسورةه.٢
  

   
٢٣     فتح الياء    
٢٤            تسهيل اهلمزة الثانية   …      
٢٤      كرس الالم     
٣٠     اًباهلاء وقف     
٣٠     وبالعني بدل الغنيغام الدال يف الشنيإد      
٣١        ضم التاء       

٣١   
 إثبات األلف بعد الشني :ًوصال

    كحفص : اًوقف

٣٣    ضم الباء     



 

 ٩٣  قراءة ابن حميصن املكي

٣٦   يف املوضعني (  فتح الياء(   
٣٨      فتح الياء     
٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  
٤٣   فتح الياء   
٤٣       مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو       
٤٦    فتح الياء    
٤٧    إسكان اهلمزة    
٥٠      وصالاًإبدال اهلمزة واو ً        

٥٠    ونقل حركتها إىل السنيحذف اهلمزة      
٥١    ًلف بعد الشني وصالإثبات األ    
٥١     اًباهلاء وقف     
٥٣        ة األوىل اهلمزحذف      

٥٤      وصالاًإبدال اهلمزة واو ً        

٥٦     بالنون بدل الياء    
٥٨        تسهيل اهلمزة الثانية  …     

٥٩      وصالاًألفإبدال اهلمزة ً     

٦٢      ًل النون تاءاحذف األلف وإبد      

٦٦     اًووقف ًإثبات الياء وصال      
٦٩   فتح الياء     
٧٣   بالباء بدل التاء    



 

 ٩٤  قراءة ابن حميصن املكي

٧٦       املوضعني ( مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء(      

٧٦   تنوينال بدلكرس التاء   
٧٧      إدغام الدال يف السني    

٨٠   فتح الياء   
٨٢  سنيإىل التها نقل حرك وحذف اهلمزة     
٨٣       إدغام الالم يف السني       

٨٥   ٩٥ و٩١ ومثلها آيةء بدل التاءبالبا     

٩٠  ىلاألومزة حذف اهل    

٩٠  
 كحفص.١:وجهان

 اًووقف ًإثبات الياء وصال.٢  

٩٦   فتح الياء     
٩٧         الراء يف الالمإدغام          
١٠٠     اًف وقباهلاء     
١٠٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٠   
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

   
 …  

١٠٥    مهزة مكسورة وحذف الياء     

١٠٩  بياء وفتح احلاء وألف بعدها    

١٠٩  بدل التاءبالياء     

١١٠  تشديد الذال    

١١٠   وبعدها ألفخمففة فتح النون واجليم  



 

 ٩٥  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     بالياء بدل النون      

٤     إسكان الكاف   
٥        إدغام الباء يف الفاء      

٥   تسهيل اهلمزة الثانية    • 
٥      تسهيل اهلمزة الثانية    •  
٧   اًفبالياء وق   
٩      ًوصالال  اًبالياء وقف   

١١    اًبالياء وقف    
١٦        إدغام الذال يف التاء       

٢٩   فتح النون   
٣١    الراء حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل  

٣٢         ضم الدال         

٣٢      إدغام الذال يف التاء     

٣٣     فتح الصاد  

٣٣   اًبالياء وقف  

٣٤  اًبالياء وقف   

٣٥    إسكان الكاف  

٣٧  اًبالياء وقف   



 

 ٩٦  قراءة ابن حميصن املكي

٤٢    
فتح الكاف وألف بعدها وكرس الفاء خمففة 

 دون ألف بعدها  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١   بالسني بدل الصاد    

٦   اء خمففهفتح الياء وإسكان الذال وفتح الب   
٧      إدغام الذال يف التاء      

١٥       كرس التاء الثانية       

٢٢    إسكان الياء   

٢٥     إسكان الكاف  

٢٦     ًن وصالينوتضم ال      

٢٨+٢٧      مفتوحةاًواو إبدال اهلمزة الثانية         

٢٨    اًباهلاء وقف     

٣٠  فتح الياء     

٣١        إسكان الياء      
٣١   عني والالمفتح ال    
٣٤    اًباهلاء وقف     

٣٥      ضم الباء     

٣٧  فتح الياء     

٤٠  باءضم ال   



 

 ٩٧  قراءة ابن حميصن املكي

٤٢   كرس السني    

٤٦     وىل وضم الثانيةفتح الالم األ     
٤٧   كرس السني    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل   
٢    تشديد الباء    
٨     إسكان النون وختفيف الزاي    

١٣    لسنيإدغام التاء يف ا    

١٥     ختفيف الكاف     
١٦       إدغام الدال يف اجليم        
٤٠      كرس الالم     

٤١    بالسني بدل الصاد   

٤٥ +
٤٦ 

   
    

 كرس العني
 ً وصالالتنوينوضم 

  
    

٤٩ 
    

   
 ًفيهام وصال فتح الياء

    
   

٥٢       إدغام الذال يف الدال       
٥٤     تشديد النون وكرسها مع املد الالزم       



 

 ٩٨  قراءة ابن حميصن املكي

٦١    اهلمزة األوىلحذف          
٦٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع     

٦٧       اهلمزة األوىلحذف        

٨٧      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل      

٨٩   فتح الياء      

٩١      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

٢     وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون     

٧      حذف الواو: ابن شنبوذ     
١٢      فتح امليم      

١٢      تنوين كرس      

١٧      تشديد الذال      

٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٦      ضم السني والقاف      
٣٦     ضم النون    

٣٧    ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها    

٤٠   ًفتح النون وصال   
٤٣    وفتح احلاء وبعدها ألف ياءالب     



 

 ٩٩  قراءة ابن حميصن املكي

٤٣     سنيإىل التها نقل حرك وحذف اهلمزة      

٤٧      حذف الواو: ابن شنبوذ     
٥٦   ٦٣ ومثلها آية بالباء بدل التاء    

٦١       اهلمزة األوىلحذف         

٧٢     اًوقف باهلاء     

٧٦    بالتاء بدل الياء   

٧٦   بدل الصادبالسني    

٨٠    فتح العني     

٨٣    اًباهلاء وقف    

٩٠      تشديد الذال     

٩١      إدغام الدال يف اجليم       

٩٦   ال وصالاًبالياء وقف ً      

٩٨   ونقل حركتها إىل الراءحذف اهلمزة      

١٠١    إسكان النون وختفيف الزاي    

١٠٢    إسكان الدال     

١١٣       إدغام الدال يف اجليم       

١١٤    اًباهلاء وقف     

١١٥       ضم النون      



 

 ١٠٠  قراءة ابن حميصن املكي

١٢١   بدل الصاد بالسني    

١٢٧  ياء مديةثم كرس الضاد :البزي   

 
 ابن حميصنة ءراق ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية
٩      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل      

١٣   ياء مفتوحة وضم الراء    

٢٠/٢١        ًضم التنوين وصال        

٢٣    تنوينال لدبفتح الفاء   
٢٤       ضم الباء       
٣١      املتصلدمع املألف بعدها فتح الطاء     
٣٣     إدغام الدال يف اجليم     

٣٥        ضم القاف        

٣٨      فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح     
٤١       إدغام الدال يف الصاد       

٤١      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل      

٤٤       بدل التاءبالياء     

٤٥      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل      

٤٦      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل      



 

 ١٠١  قراءة ابن حميصن املكي

٤٧ 
+٤٨ 

   

   
 ًن وصالينوتضم ال     

    

٤٩    
    

 •    فيهامتسهيل اهلمزة الثانية
 •  

٥٢   إدغام الثاء يف التاء   

٥٦       ًضم الالم وصال     
٦٠      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل      

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٦٢    اً ووقفًبالياء وصال    

٦٣     إدغام الباء يف الفاء      

٦٤      القلقلةإسكان اجليم مع      

٦٨    بدل الياءبالنون    

٦٨     بدل الياءبالنون      

٦٩     بدل الياءبالنون      

٦٩    بدل الياءبالنون      

٦٩     بدل الياءبالنون        

٧٦    اخلاء وإسكان الالم وحذف األلففتح      

٧٨ 
      

   

 إىل الراءتها نقل حرك وحذف اهلمزة
 فيهام

      

  



 

 ١٠٢  قراءة ابن حميصن املكي

٨٢     نقل الفتحة إىل الراء وحذف اهلمزة      

٨٨     نقل الفتحة إىل الراء وحذف اهلمزة      

٨٩       إدغام الدال يف الصاد       

٨٩     نقل الفتحة إىل الراء وحذف اهلمزة      

٩٠     ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم مشددة     

٩٢    ن السنياسكإ     

٩٣   فتح القاف وبعدها ألف وفتح الالم   

٩٤    إدغام الذال يف اجليم   

٩٧      إدغام التاء يف الزاي       

٩٨ 
   

    
 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام

 • 

 •  

١٠١    حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني    

١٠١      إدغام الذال يف اجليم      

١٠٢    اهلمزة األوىلحذف      

١٠٦      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

١٠٦    تشديد الراء      
١١٠       ضم الالم     

١١٠     ضم الواو    



 

 ١٠٣  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١،٢       بال سكت مع اإلخفاء : ًوصال         
٥     تنوين ضم     
١٦      الراء يف الالمإدغام       
١٧      تشديد الزاي     
١٨       كرس السني      
١٨      تشديد الالم      
١٩   ) املوضعني (إدغام الثاء يف التاء )اًمع(   

١٩     كرس الراء مع إدغام القاف يف الكاف    

٢٢     فتح الياء    
٢٤     اًووقف ًوصال بالياء     
٣١     مهزة وصل وفتح القاف     

٣٣     إسكان الكاف     
٣٤    ضم الثاء وامليم    
٣٦    مفتوحةميمبعدها ضم اهلاء     
٣٨     فتح الياء      
٣٩      لاذال يف الدإدغام ال            
٣٩     اًووقف ًبالياء وصال     
٤٠     فتح الياء    



 

 ١٠٤  قراءة ابن حميصن املكي

٤٠    اًووقف ًبالياء وصال    
٤٢      ضم الثاء وامليم      
٤٤    ضم القاف    
٤٥     إسكان الياء وحذف األلف   

٤٧     املفتوحة وكرس السني وإسكان الياءبالتاء   

٤٧   ضم الالم    
٤٨       إدغام الدال يف اجليم        

٥٤       إدغام الدال يف الصاد       

٥٤      الراءحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل     

٥٥     إدغام الذال يف اجليم     

٥٥   وفتح الباء كرس القاف   

٥٦     إبدال الواو مهزة    

٥٩     ضم امليم وفتح الالم     

٦٣     كرس اهلاء مع صلتها      

٦٤     اًووقف ًبالياء وصال      

٦٦   اًووقف ًبالياء وصال      
٦٧   إسكان الياء   

٧١     إدغام الدال يف اجليم     
٧٢   إسكان الياء   

٧٤    ألف بعد الزاي وختفيف الياء     



 

 ١٠٥  قراءة ابن حميصن املكي

٧٤     إدغام الدال يف اجليم     
٧٥    إسكان الياء   

٧٧      كرس الضاد وإسكان الياء   

٧٧      
 ءختفيف التاء وكرس اخلا

 إدغام الذال يف التاءو    

٨٥     مهزة وصل وتشديد التاء     
٨٦   ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزة   

٨٨     بدل تنوين الفتحضم اهلمزة      

٨٩     مهزة وصل وتشديد التاء    

٩٠     فتح الالم     

٩٢    مهزة وصل وتشديد التاء    
٩٣    ضم السني    

٩٤    
    

  فيهاماًإبدال اهلمز ألف   
   

٩٦      ضم الصاد وإسكان الدال      
٩٨    مزةاهل حذفتنوين الكاف و    
١٠٢    السني وضم الباء إسكان    

١٠٢         تسهيل اهلمزة الثانية  …      
١٠٤     كرس السني     
١٠٦     إبدال الواو مهزة    
١٠٩    ألف بني الدالنيكرسامليم ثم  



 

 ١٠٦  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل

٢ ،١      
   

 ًإدغام دال الصاد يف الذال وصال   
   

٢     اًباهلاء وقف     

٣-  ٢        
 مع املدبعد األلف  مفتوحة ةمهززيادة 
…  ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٥      فتح الياء     

٧        
  مع املدزاد مهزة مضمومة بعد األلف

إبدال اهلمزة الثانية . ١:ويف الوصل وجهان
 هاتسهيل. ٢ مكسورة  اًواو

       

 …       

٨     ضم العني     

١٠     ضم الباء     

١٨     فتح الياء   
٢٣      كرس النون    

٢٤    إدغام الدال يف اجليم    

٢٥    فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف    
٢٧      إدغام الدال يف اجليم      
٣٠        إسكان الياء       

٣٤    ضم الالم    



 

 ١٠٧  قراءة ابن حميصن املكي

٣٦     فتح اهلمزة    
٣٦    بدل الصادبالسني   

٤٠     فتح الياء وكرس اجليم     
٤٢    اًباهلاء وقف    

٤٣     اًباهلاء وقف    

٤٣     إدغام الدال يف اجليم    
٤٣     بدل الصادبالسني     
٤٤    اًباهلاء وقف    

٤٥    اًباهلاء وقف    

٤٥     فتح الياء    
٥١    كرس الالم    
٦٠     ضم الياء وفتح اخلاء    

٦٥     
     

 إدغام الراء يف الالم    
     

٦٥       إدغام الالم يف التاء       
٦٦   تسهيل اهلمزة الثانية ∴  

٦٧     فتح الذال والكاف مشددتني     

٦٨    ضم اجليم     

٦٩     ضم العني     

٧٠    ضم الصاد     



 

 ١٠٨  قراءة ابن حميصن املكي

٧٢   إسكان النون وختفيف اجليم   
٧٢    ضم اجليم     

٧٣     بالياء بدل التاء     

٧٣     ضم امليم    

٩٨      م يف التاءإدغام الال      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء     

١٠    
   

  فتح الياء فيهام    
  

١٢    فتح اهلمزة والياء     

١٤       فتح الياء      
١٨    إسكان الياء    

٢٥    ضم الباء    

٢٦       الراء يف الالمإدغام       
٤٠     إدغام الذال يف التاء    

٤٠       إدغام الثاء يف التاء     
٤١      فتح الياء     
٤٢     فتح الياء    



 

 ١٠٩  قراءة ابن حميصن املكي

٤٥    ضم الياء وفتح الراء    

٤٧     إدغام الدال يف اجليم    
٥٢     ضم الياء     
٥٣     كرس امليم وفتح اهلاء وألف بعدها     
٥٨    كرس السني    
٦١      فتح الياء واحلاء       

٦٤    وصالاًإبدال اهلمزة ألف ً      
٦٩     فتح الالم وتشديد القاف     

٧١    
 فتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاء

 خمففة     

٧١      فتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم 
 خمففة      

٧٧     
  وصل بدل القطعةكرس النون ومهز

 ًبتداء هبمزة مكسورةاو   

٨٧     كرس امليم     
٩٣     اً ووقفًبالياء وصال     
٩٦    ًدغام الضاد يف التاء إدغاما ناقصاإ   

٩٦      إدغام الذال يف التاء     

٩٧      إدغام الباء يف الفاء     
٩٧      كرس الالم      
٩٩      إدغام الدال يف السني      



 

 ١١٠  قراءة ابن حميصن املكي

١٠٣     إدغام الثاء يف التاء    
١٠٤     إدغام الثاء يف التاء    
١١٢    لف وإسكان الفاءاأل حذف   
١١٣     حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء     
١١٤      حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء      

١٢٥      فتح الياء     
١٣٣     بالياء بدل التاء      

١٣٥     بدل الصاد بالسني      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤      
 لالم اوإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصالثم إدغامها     

٧     ألفثمبالياء بدل النون وفتح احلاء      

٧      السنيإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها      
١١      اءظإدغام التاء يف ال     

٢٤    إسكان الياء    
٢٤   ضم القاف   

٢٥     ألفثمبالياء بدل النون وفتح احلاء      

٣٠     واوال حذف    



 

 ١١١  قراءة ابن حميصن املكي

٣٥     فتح التاء وكرس اجليم     
٣٦    إبدال الواو مهزة     

٤٠       إدغام الالم يف التاء      
٤١         ضم الدال        

٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية …     
٥٧     بالباء بدل التاء    

٥٨    كرس اجليم    
٦٢     تسهيل اهلمزة الثانية σ   
٦٣    السنيإىلركتها حذف اهلمزة ونقل ح   

٦٧   التنوينبدلفتح الفاء   

٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية    

٨٠     بدل التاءبالياء    

٨٣     ًحتذف وصال (إسكان الياء(     

٨٩      انيةوتسهيل الث ة مفتوحةمهززيادة      …   

٩٦ 
   

    
  فيهاماً ألفةإبدال اهلمز

    
   

٩٨   إسكان الصاد   
٩٩     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء    

١٠٣       ضم الياء وكرس الزاي       



 

 ١١٢  قراءة ابن حميصن املكي

١٠٤    
-  ها بعداًوزاد ألفوفتح التاء كرس الكاف 

  -عىل اإلفراد    

١٠٥    ًحتذف وصال (إسكان الياء(    

١١٢   
  وإسكان الالمحذف األلفوضم القاف 

 ، وضم الباءًمع إدغام الالم يف الراء وصال    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥      
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

    

…      
٩    فتح الياء    

٢٣     تنوين كرس :    
٢٤    بدل الصادبالسني   
٢٥     تنوين ضم    
٢٥     اًووقف ًبالياء وصال      

٢٦    إسكان الياء    

٢٧   ختفيف الذال   

٣٥      بالنون املفتوحة      
٣٦         إدغام التاء يف اجليم         
٣٨     لف األ  وحذففتح الياء والفاء وإسكان الدال    

٣٩   فتح اهلمزة   



 

 ١١٣  قراءة ابن حميصن املكي

٣٩    كرس التاء    

٤٠        إدغام التاء يف الصادثم  ختفيف الدال       

٤٤      إدغام الذال يف التاء       
٤٥    مهزة مكسورة وحذف الياء    

٤٧    بالياء بدل التاء    

٤٨     مهزة مكسورة وحذف الياء     

٤٨     إدغام الذال يف التاء    
٥١    لف بعد العني وتشديد اجليماأل حذف    

٥٤   بالسني  

٦٢   بالتاء بدل الياء    

٦٥      اهلمزة األوىل حذف       
٦٥      حذف الواو: ابن شنبوذ     
٧١  يإسكان النون وختفيف الزا   

٧٦     فتح التاء وكرس اجليم     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨    عىل اإلفراد ، بعد النون لفاأل حذف      

٢٠    كرس السني   



 

 ١١٤  قراءة ابن حميصن املكي

٢٠   وكرس الباءضم التاء    

٢٣   ضم امليم   

٢٣        
 كرس الراء واهلاء:ابن شنبوذ

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

       

       

٢٧       وىل  اهلمزة األحذف        

٢٧    حذف التنوين وكرس الالم   

٣٢       ضم النون       

٣٢        
 كرس الراء واهلاء:ابن شنبوذ

 فتح الراء وضم اهلاء:البزي

       

       

٤٤      بني اهلمزة والواوتسهيل اهلمزة الثانية  σ   

٥٠     اءضم الر     

٥٢   فتح اهلمزة   

٥٥     كرس السني     

٦٧     ضم السني وحذف األلف وفتح امليم مشددة    

٦٧     ضم التاء وكرس اجليم     

٧٣   بالسني   

٧٤    بالسني    



 

 ١١٥  قراءة ابن حميصن املكي

٨٢ 
   

     
 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام

∴   
 ∴    

٨٥     تشديد الذال     

٨٦    ضم امليم    
٩٩      اهلمزة األوىل حذف       
١٠٠    فتح الياء   
١٠٩       إظهار . ٢إدغام  . ١:نوجها       
١١٠       إدغام الذال يف التاء      

١١٢  ضم القاف دون ألف وإسكان الالم   

١١٢   إدغام الثاء يف التاء   

١١٣   السنيإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

١١٤   إدغام الثاء يف التاء   

١١٥    فتح التاء وكرس اجليم    

١١٦     ضم امليم     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      تشديد الراء      

١      تشديد الذال    



 

 ١١٦  قراءة ابن حميصن املكي

٦    
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

    

…     

٦     فتح العني     

٧     اًباهلاء وقف    

٩     املربوطة ضم التاء     

١١     كرس السني      

١٢      إدغام الذال يف السني       

١٥          إدغام الذال يف التاء       

١٥       كرس السني       

١٦      إدغام الذال يف السني       

٢٠    حذف الواو: ابن شبوذ    

٢١   )  إسكان الطاء مع القلقلة يف املوضعني )اًمع      

٢٧      تشديد الذال      

٣٣       اهلمزة األوىلحذف        

٣٤    فتح الياء    

٣٥      تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف      

٣٧         كحفص: ابتداء. تاء واحدة مشددة: ًوصال        

٣٩    كرس السني    



 

 ١١٧  قراءة ابن حميصن املكي

٤٠  وحذف التنوينضم الباء   

٤٠   تنوين كرس بدل تنوين الضم   

٤٣    الزايختفيفإسكان النون و    

٤٥      
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

    

…     

٤٦    فتح الياء    

٤٦     
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

     

…     

٤٦    بالسني  

٥٢      مع صلة اهلاء ( كرس القاف(     

٥٥        إسكان الباء وختفيف الدال         

٥٧   كرس السنيبالياء و    

٦٢          إدغام        

٦٤    فتح الياء وكرس اجليم      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     إدغام الدال يف اجليم       
٨/٩        وصاللتنويناضم ً        



 

 ١١٨  قراءة ابن حميصن املكي

١٠     ضم الالم      

١٧    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

١٧       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       
١٩       ًإبدال التاء ياء       
٢٥    تشديد الشني    

٢٥     وضم الالمبنون ثانية ساكنة وختفيف الزاي     

٢٥       بدل الضمةفتح التاء      

٢٧     إدغام الذال يف التاء    
٢٩     إدغام الذال يف اجليم     

٣٠      الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها      

٣٢      الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها        
٣٨   ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   
٤٠      ًياء مفتوحة وصال مزة الثانيةإبدال اهل ً      

٤١     إبدال الواو مهزة     
٤٤    كرس السني   

٤٨    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء  

٤٨       بنون بدل الباء وضم الشني    

٥٠       دال يف الصادإدغام ال        

٥٧     اهلمزة االوىل حذف      



 

 ١١٩  قراءة ابن حميصن املكي

٥٩     السني  إىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٦٣      يف الالم مع النقلالمإدغام ال       

٦٧    كرس التاء    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ةاآلي
٤     إسكان النون الثانية خمفاة وختفيف الزاي   

٤      ًإبدال اهلمزة  الثانية ياء        

١٢   فتح الياء   

١٨       إدغام الثاء يف التاء    
٢٩     إدغام الذال يف التاء    
٣٦     اهلاء وصلتها بواووضم ساكنة مهزةزاد      

٤١   تسهيل اهلمزة الثانية   
٤٥     فتح الالم وتشديد القاف     

٤٩   
 فتح اهلمزة وإسكان القاف وفتح الطاء

 خمففة   

٤٩       
 فتح اهلمزة وإسكان الصاد وضم الالم

 خمففة     

٥٢    كرس النون ومهزة وصل بدل القطع    

٥٦    بعد احلاء دون ألف   

٦٢    إسكان الياء    



 

 ١٢٠  قراءة ابن حميصن املكي

٦٩       اهلمزة الثانيةتسهيل  …   

٧٢      إدغام الذال يف التاء    

٨٦         إدغام الراء يف الالم     2  

٩٧     بالباء بدل التاء     

١١٨   إسكان الياء   

١٣٥   فتح الياء  

١٣٦    ًإدغام الظاء يف التاء إدغاما ناقصا ً  

١٣٧   سكان الالمإو فتح اخلاء   

١٤١      إدغام التاء يف الثاء      

١٤٩    ألف بعد الفاءبدون    

١٧٦    وفتح التاء فتح الالم دون مهزة    

١٨٢         ضم القاف         

١٨٧      إسكان السني      

١٨٧      وىل  اهلمزة األحذف      

١٨٨   فتح الياء   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      الراء إىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      



 

 ١٢١  قراءة ابن حميصن املكي

٦     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      
٧   فتح الياء   

٧   دون تنوين كرس الباء   

١٩     فتح الياء    

٢١      
نون مكسورة  وزيادة فتح النون املشددة

 بعدها     

٢٢    ضم الكاف    

٢٥    ًإبدال التاء ياء    
٢٥     ًإبدال التاء ياء    
٢٦    ضم امليم    
٢٨     بكرس اهلاء مع الصلة      

٢٩       
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢
       

 …     

٣٢        مفتوحة اًواو بدال اهلمزة الثانيةإ         
٣٦    اً ووقفًبالياء وصال    

٣٦   ووصالاًياء وقفال فحذ ً    

٣٨       مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو        

٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٤٥       ضم النون      



 

 ١٢٢  قراءة ابن حميصن املكي

٤٩    ضم امليم وفتح الالم   
٥١    كرس اهلمزة    

٥٥    تسهيل اهلمزة الثانية   

٥٩    بدل الياءبالتاء     

٦٠    تسهيل اهلمزة الثانية  ∴  

٦١    تسهيل اهلمزة الثانية  ∴  

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية  ∴  

٦٢      تشديد الذال      
٦٣    وحذف األلف) مدية( إسكان الياء  

٦٣     بنون وضم الشني    

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية  ∴  

٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية  ∴  

٦٦      
 ألف بعدها ن الالم ، ومهزة قطعاسكإ

 وحذف األلف وختفيف الدال ساكنة    

٦٧     تسهيل اهلمزة الثانية ∴   

٦٧      تسهيل اهلمزة الثانية   

٧٠     ًكرس الضاد ثم ياء مدية     

٧٤  اء مفتوحة ثم كاف مضمومةت  

٧٦     الراءإىلتها حذف اهلمزة ونقل حرك      



 

 ١٢٣  قراءة ابن حميصن املكي

٨٠    

   

  وفتح امليم بياء مفتوحة
 ضم امليم

   

   

٨٠    ًوصال تسهيل اهلمزة الثانية …    

٨٢   كرس اهلمزة   

٨٧      
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 
 ينة بدل اللواو مدية    

٨٨     كرس السني     

٨٩   تنوينال  وحذفكرس العني    

٨٩    كرس امليم    

٩٠      إدغام الالم يف التاء      

٩١        للساكننيًحتذف وصال(بالياء بدل اهلاء (        

٩٢     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      
٩٣    بالياء بدل التاء    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   فتح الياء وسكون الذال وفتح الباء خمففة   

٥     تسهيل اهلمزة الثانية    
٩     اًباهلاء وقف     
٩   اًباهلاء وقف     
١٦         الراء يف الالمإدغام       



 

 ١٢٤  قراءة ابن حميصن املكي

٢٢     فتح الياء    

٢٥        مهزة وصل       

٢٦        مهزة وصل       

٢٦    باهلاءاًوقف     

٢٧   مهزة وصل   

٢٩        ضم اهلاء       

٢٩ 
   

   
 فتح الياء فيهام

  

   
٢٩     كرس اجليم     

٣٠   ء فتح اليا  

٣٢    فتح اهلاء     

٣٤    إسكان الياء   

٣٤  نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمزة    

٣٤     إسكان القاف    

٣٤    فتح الياء  

٣٧   الواوحذف    

٣٧    ء فتح اليا    

٣٨    فتح الياء   

٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    



 

 ١٢٥  قراءة ابن حميصن املكي

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية    
٤٨    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء   

٦٩  فتح التاء وضم الكاف  

٧٠    ء وكرس اجليمافتح الت    

٨٢     
  اًجيوز الوقف عىل الكاف إختبار

َّ، واإلبتداء بـ أناًأو اضطرار َ     

٨٢     ضم اخلاء وكرس السني     
٨٢        جيوز الوقف عىل الكاف كالسابق     

٨٥     راء الإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     
٨٥   فتح الياء    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٧    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٢٠      مع املد املتصلوبعدها ألف  فتح الشني       
٢٥      إدغام الذال يف التاء     
٢٥    ضم التاء     

٢٩    تسهيل اهلمزة الثانية   

٢٩      ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً      
٣٠   باءضم ال   



 

 ١٢٦  قراءة ابن حميصن املكي

٣١         للساكننيًحتذف وصال(بالياء بدل اهلاء (        

٣٣   إشامم كرسة السني بعض الضم  > 
٣٣    إسكان النون وختفيف اجليم   

٣٤         للساكننيًحتذف وصال(بالياء بدل اهلاء (        

٣٤     ضم الراء     
٣٦   يمضم امل   

٣٩      إدغام الدال يف اجليم      

٤٢   بالتاء بدل الياء   

٥٠  اً وقف باهلاء،دون ألف بعد الياء   -  

 ٥٥    بدل الياءبالنون     

٥٧    ماء وكرس اجليتفتح ال    
٦٠    مهزة مكسورة وحذف الياء     

٦٦      إسكان الالم      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠     ضم التاء     
١١    يماء وكرس اجلتفتح ال     
٢٢   فتح الالم    

٢٤    الزايوختفيف  إسكان النون   



 

 ١٢٧  قراءة ابن حميصن املكي

٣٠     اًوقفباهلاء      

٤١    بدل الياءبالنون     

٤٨   دون ألف بعد الياء املدية  

٤٩    الزاي وختفيف إسكان النون   

٥٠   حذف األلف بعد اهلمزة والثاء   

٥٠   اًباهلاء وقف    

٥٢ 
   

   

 بياء مفتوحة وفتح امليم
 ضم امليم

   

   

٥٢    ًوصال تسهيل اهلمزة الثانية …    

٥٤ 
  

    
 اً واحداً وجهضم الضاد يف اجلميع

  

   

٥٦     إدغام الثاء يف التاء    

٥٧   بالتاء بدل الياء   

٥٨        إدغام الدال يف الضاد        

٥٨     الراءىلإ اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     فتح الياء     



 

 ١٢٨  قراءة ابن حميصن املكي

٦      ضم الذال      
٦    إبدال الواو مهزة    

١٢       ضم النون      
١٢    إغام الراء يف الالم      
١٣     إسكان الياء    

١٤       ضم النون      
١٤    إغام الراء يف الالم     

١٦    كرس الياء    

١٧    كرس الياء    

٢٠    
ًسكان العني وإبدال اهلاء تاء مربوطة منونة إ

 بالفتح   

٢٣    ضم الياء وكرس الزاي     

٣٠   بالتاء بدل الياء    
٣١   اًباهلاء وقف    

٣٤    الزاي إسكان النون وختفيف   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥      اهلمزة األوىلحذف        
٧     إسكان الالم     

١٠       تسهيل اهلمزة الثانية فيهام  ∴  ∴  



 

 ١٢٩  قراءة ابن حميصن املكي

١١    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٢٤    تسهيل اهلمزة الثانية    

٢٧      تسهيل اهلمزة الثانية  …      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤   
حذف الياء وتسهيل اهلمزة مع املد أو 

H القرص    

٤    
دون  مفتوحة واهلاء الظاء وتشديد فتح التاء

 ألف    

٩      إدغام الذال يف اجليم        
١٠     إدغام الذال يف اجليم     

١٠     إدغام الذال يف الزاي     

١٣    فتح امليم االوىل    

٢٠     كرس السني     
٢١    كرس اهلمزة    

٢٤    وىل اهلمزة األحذف     
٣٠    فتح الياء    

٣٠   نون بدل الياء وكرس العني   

٣٠    فتح الباء    



 

 ١٣٠  قراءة ابن حميصن املكي

٣٢       حذف اهلمزة األوىل       

٣٢     كرس امليم     
٣٣    كرس القاف    

٣٦   بدل الياءبالتاء    

٣٦      إدغام الدال يف الضاد     

٣٧     إدغام الذال يف التاء     
٤٠    كرس التاء    

٥١    إبدال الياء مهزة مضمومة   

٥٣      سني الإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها     

٥٥        وىل  اهلمزة األحذف      
٥٥        ًياء مفتوحة انيةالث إبدال اهلمزة       

٦٧      ألف بعد الدال وكرس التاء: البزي     
٦٨   بالثاء بدل الباء  

٧١      إدغام الراء يف الالم        

 
 ابن حميصنة ءراق ـانالبيــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٥     تشديد اجليم  ولف األ حذف     
٥   ضم الراء   

٦    بالسني   



 

 ١٣١  قراءة ابن حميصن املكي

٩     إسكان السني     

٩      وىل اهلمزة األحذف      

١٢  ضم احلاء  

١٣     ووصالاًبالياء وقف ً     
١٣     إسكان الياء    

١٥    وكرس الكاف وألف بعدها فتح السني      

١٦   إسكان الكاف   

١٧  
بالياء بدل النون وفتح الزاي وبعدها ألف 

   بدل الياء

١٧     ضم الراء    

١٩   تشديد العنيولف األ حذف   

٢٠      إدغام الدال يف الصاد وختفيف الدال       

٢٢    ضم الالم   

٢٧    إسكان الياء   

٣١     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها      
٣٢      إدغام الذال يف اجليم      

٣٨       إدغام الذال يف التاء       

٣٨     اجليم تشديدحذف األلف و      

٤٠        وىل  اهلمزة األحذف       



 

 ١٣٢  قراءة ابن حميصن املكي

٥٠    إسكان الياء    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١      
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

      
…     

٣    اًباهلاء وقف    
٣   كرس الراء   

٤    فتح التاء وكرس اجليم     
٨    ضم التاء وكرس اهلاء   

٨    فتح السني     

٩    لفاأل حذف و)مدية( الياء أسكن  

٩   إسكان الياء    

١٥        
 اًالثانية واواهلمزة  إبدال. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

       

 …       

٢٦    إدغام الذال يف التاء   

٢٨     
 اًالثانية واواهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

      
…       

٣٣     تنوين كرس :    

٤٠   اًباهلاء وقف    



 

 ١٣٣  قراءة ابن حميصن املكي

٤٣     
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

    

…      

٤٣   اًباهلاء وقف    

٤٣    يف املوضعني ( اًباهلاء وقف(     

٤٥       وىل  اهلمزة األحذف        

 
 بن حميصناة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢ - ١        ثم نقل كاملبال غنة إدغام النون يف الواو         
٤    بالسني   

٥   ضم الالم   
٩    ضعنييف املو(ضم السني(    

١٠      عىل اإلخبار–حذف اهلمزة األوىل -        

١٣     اجليمإدغام الذال يف     
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية   
٢٠  ضم امليم   

٢٢    اء وكرس اجليمتفتح ال    
٢٣    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٢٥     فتح الياء   

٣٢   امليم ختفيف   



 

 ١٣٤  قراءة ابن حميصن املكي

٤٩    فتح اخلاء    

٥٠    ضم الياء وفتح اجليم    

٥٢        ًعىل األلف وصال ال سكت      

٥٥    إسكان الغني   

٦١         ضم النون     

٦١   بالسني  

٦٢ ] ضم اجليم والباءوختفيف الالم    

٦٦    بالسني     

٦٨     
 فتح النون األوىل وإسكان النون الثانية

 خمففةوضم الكاف    

٦٩     الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

٧٦    ضم الياء وكرس الزاي     

٨٢     ًفتح النون وصال   
٨٣    فتح التاء وكرس اجليم    

 
 ابن حميصنة ءراق ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
٦      تنوين  ل الدبكرس التاء    

٨    إسكان السني وختفيف امليم    

١٦ 
   

    
 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام

∴   
 ∴  



 

 ١٣٥  قراءة ابن حميصن املكي

٢٣    بالسني  
٣٦    تسهيل اهلمزة الثانية   

٤٠       كرس الالم      
٥٢    تسهيل اهلمزة الثانية • 

٥٣   
    

 • تسهيل اهلمزة الثانية فيهام
 •  

٥٤    إسكان الطاء    

٥٥    
مهزة قطع مضمومة وإسكان الطاء وكرس 

 الالم    

٥٦    بالباء بدل التاء     
٧١       إدغام الدال يف الضاد      

٧٤       كرس الالم      
٨٤     اجليمإدغام الذال يف     
٨٦     تسهيل اهلمزة الثانية  

١٠٢    كرس الياء     
١٠٢   فتح الياء  

١٠٢   فتح الياء  

١٠٥     إدغام الدال يف الصاد    

١٠٢   ًباهلاء وقفا    

١١٨    بالسني    



 

 ١٣٦  قراءة ابن حميصن املكي

١٢٣       
 مهزة وصل بدل مهزة القطع

 هبمزة مفتوحة ونبدأ هبا          

١٢٦ 
  

  

  

 ضم اهلاء
 ضم الباء
 ضم الباء

 

   

  

١٢٨       كرس الالم      
١٥٥     تشديد الذال      
١٦٠       كرس الالم      
١٦٩       كرس الالم      
١٧١         إدغام الدال يف السني        

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١        الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها      

٨    تسهيل اهلمزة الثانية  • 

١٣    وحذف اهلمزة وفتح التاء  فتح الالم    

١٥      إسقاط اهلمزة األوىل مع القرص      
٢١       إدغام الذال يف التاء        

٢٢     إدغام الذال يف الدال     
٢٢    بالسني    



 

 ١٣٧  قراءة ابن حميصن املكي

٢٣    إسكان الياء    
٢٤     إدغام الدال يف الظاء       
٣٢    فتح الياء   

٣٣    مد بدل(واو  قبل ال ةمهزة مضموم(     

٣٥    ضم الباء    
٣٥     إدغام الراء يف الالم       
٤١     ًن وصالينوتضم ال     

٤٥       فتح العني وإسكان الباء وحذف األلف      
٥٣     بدل التاء بالياء    

٥٧    ختفيف السني    

٦٩   ياءإسكان ال    

٨٣      كرس الالم      

٨٤    فتح القاف   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٧     ًبصلة هاء الضمري وصال     

٨     فتح الياء     

١٣    فتح الياء   



 

 ١٣٨  قراءة ابن حميصن املكي

٢٣   ًبالياء وقفا   

٢٧       إدغام الدال يف الضاد        

٢٧      الراء إىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٢٨      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٢٩    وكرس الالم نيألف بعد الس    

٣٠        ألف ممدودة ثم مهزة بدل الياء     

٣٠       ألف ممدودة ثم مهزة بدل الياء       

٣٢      إدغام الذال يف اجليم      

٣٦   ًبالياء وقفا   

٣٨      ًحمذوفة وصال(إسكان الياء(      

٣٨        تنوين ضم وفتح الراء وضم اهلاء         

٣٨ 
  

      
 تنوين ضم وفتح التاء الثانية وضم اهلاء

    
     

٣٩    ضم امليم    

٤٤    اء وكرس اجليمتفتح ال    

٥٩       إدغام الدال يف اجليم       

٧١    تشديد التاء    

٧٣    تشديد التاء     



 

 ١٣٩  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

٥     إدغام الذال يف التاء     
٦   ًباهلاء وقفا    

٧       إدغام  الراء يف الالم       
١٠      إدغام الذال يف التاء       
١٣      زاي وختفيف الخمفاةإسكان النون    
١٥    ًبالياء وصال ووقفا ً    

٢١   ًبالياء وقفا    
٢٦      فتح الياء    

٢٦    فتح الياء   

٢٦     فتح الواو دون مهزة قبلها    
٢٦     فتح الياء واهلاء    

٢٦     ضم الدال      

٢٧     إدغام الذال يف التاء  

٢٨      إدغام الدال يف اجليم         

٣٠    فتح الياء   

٣٢    فتح الياء   

٣٢    ًوصال ووقفا بالياء ً     



 

 ١٤٠  قراءة ابن حميصن املكي

٣٣   ًبالياء وقفا   

٣٤        إدغام الدال يف اجليم       

٣٥    تنوين الباء     

٣٦     فتح الياء   

٣٧    ضم العني    

٣٧   فتح الصاد   

٣٨    ًبالياء وصال ووقفا ً     

٤٠    وفتح اخلاء ضم الياء    

٤١    فتح الياء    

٤٦    فعل أمر (  مهزة وصل وضم اخلاء(    

٥٢   بالتاء بدل الياء   

٥٥ 
     

     
 إدغام الراء يف الالم

     

     

٥٨     بالياء بدل التاء      

٦٠     ضم الياء وفتح اخلاء     

٧٧    فتح الياء وكرس اجليم    

٧٨    اهلمزة األوىل حذف     

٨٥   ًباهلاء وقفا    



 

 ١٤١  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
٣     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٩    تسهيل اهلمزة الثانية   

١١        ًإبدال اهلمزة ياء: ًوصال        

١٣ 
     

   
 العنيحذف األلف وسكون 

     

   

١٤       إدغام الذال يف اجليم       

١٦       إسكان احلاء      

١٧    حذف األلف وسكون العني    

٢٦         الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة        

٢٨      ًإبدال اهلمزة الثانية واوا     

٢٩      إسكان الراء      

٤٤     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٤٧     ًلف ، ووقفا باهلاءاألحذف   

٤٧     فتح الياء     



 

 ١٤٢  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان واية حفصر اآلية
٣   فتح احلاء وألف بعدها    

٧      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٢٣    
فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني 

 وختفيفها   

٢٥    بالياء بدل التاء     

٢٧     الزاي ختفيفإسكان النون و     

٢٧        
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

       

 …     

٢٨    الزاي ختفيفإسكان النون و     

٣٢   ًوقفاًبالياء وصال و     

٤٩       
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

      

  …    

٥١         
 ًالثانية واوااهلمزة إبدال . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢.مكسورة

      

     …  

٥٢    بالسني  

٥٣    بالسني  



 

 ١٤٣  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣       الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

١٠    وألف بعدهاكرس امليم وفتح اهلاء     

١٨     
 وختفيف  خمفاةفتح الياء وإسكان النون
 الشني    

٢٤     وإسكان الالمضم القاف وحذف األلف    

٣١    الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       

٣٢ 
  

    
 فيهامًباهلاء وقفا 

   

    

٣٢      كرس السني      

٣٥   ختفيف امليم   

٣٧       كرس السني       

٣٨      عىل التثنية - ًزاد ألفا بعد اهلمزة -      

٤٣    بدل الصاد بالسني   

٤٥     سني الإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

٥٣     ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     

٥٨      تسهيل اهلمزة الثانية    σ 

٦١    ووقفاًبالياء وصال ً        



 

 ١٤٤  قراءة ابن حميصن املكي

٦١    بدل الصاد بالسني   
٦٣       إدغام الدال يف اجليم      
٦٤    بدل الصاد بالسني   

٧١     
ًووصال حتذف الياء ، حذف اهلاء من آخره

 ا اللتقاء الساكننيأيًض     

٧٢      إدغام الثاء يف التاء     
٧٨     إدغام الدال يف اجليم      
٨٠      كرس السني      

٨٣  فتح الياء وإسكان الالم وحذف األلف     
٨٤      وىل مع التوسط أو القرص اهلمزة األحذف         

٨٥    بالياء بدل التاء    

٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨       بالكرس فيهام      
١٣     دغام الدال يف اجليمإ       
١٩    فتح الياء   
٢٠      إدغام الذال يف التاء   
٢٣   مهزة وصل بدل مهزة القطع    



 

 ١٤٥  قراءة ابن حميصن املكي

٤٣   ًوقفا باهلاء    

٤٧     التاء ضم      
٥٣     مهزة وصل وفتح القاف     

 
 حميصنابن ة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    باإلفراد–حذف األلف-   

٦   بالتاء بدل االء    

٩       إبدال الواو مهزة      

١١   ضم الراء   

١٣      فتح النون مشددة بعدها تاء تأنيث منونة       

١٥    تح التاء وكرس اجليمف    

٢٣     تشديد الذال      
٣٥       ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً       
٣٥      إدغام الذال يف التاء     
٣٥     إبدال الواو مهزة     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان  حفصرواية اآلية

٤ 
     
  

ًإبدال اهلمزة ياء وصال ً      
  



 

 ١٤٦  قراءة ابن حميصن املكي

١٢     بدل الياءبالتاء      
١٣   الفاء بدون تنوينضم    

١٥     
 مزة وضم احلاء وإسكان السنيحذف اهل

 دون ألف بعدها   

١٥     يف املوضعني( فتح الكاف(    

١٥     فتح الياء : البزي    

١٦      بالياء املضمومة بدل النون املفتوحة     

١٦     ضم النون    

١٦       ًإبدال النون ياء مضمومة      

١٧  فتح الفاء  

١٧    فتح الياء بنون واحدة مع املد املشبع و ΤΤ    

٢١    فتح الياء  

٢٩       إدغام الذال يف الصاد                             
٢٩     الراءإىل اهتل حركنقوحذف اهلمزة      
٣٢          اهلمزة األوىل حذف          

٣٥     فتح الياء وكرس الالم    

ف 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    اهلمزةتنوين الدال وحذف    
٤      بينهام والتاء وألف فتح القاف      



 

 ١٤٧  قراءة ابن حميصن املكي

٦      ختفيف الراء      
١٣     بـهمزة مكسورة وحذف الياء      
١٨    إدغام الدال يف اجليم     
١٨        وىل  اهلمزة األحذف       

١٩      
     

 إدغام الراء يف الالم      
     

٢٠       إدغام التاء يف السني        
٢٠        إدغام التاء يف السني         
٢٢       لطاء خمففة فتح التاء وإسكان القاف وفتح ا      
٢٤      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       
٢٦    مزة  اهلفتح    

٣٥    كرس السني    

٣٧    فتح الياء وضم الراء    

٣٧      ضم النون       

٣٨    حذف األلف: البزي      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     بالسني بدل الصاد   
٦   ضم السني .٢فتح السني .١:هانوج   
٩     بالياء بدل التاء      



 

 ١٤٨  قراءة ابن حميصن املكي

٩ 
     

     
  التاء فيهنبالياء بدل

     

      

١٠      بالنون بدل الياء      

١١          إدغام الراء يف الالم         
١٥        ادغام الالم يف التاء        
٢٠     بالسني بدل الصاد    
٢٧     إدغام الدال يف الصاد     

٢٩     فتح الطاء     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩      تسهيل اهلمزة الثانية …     

١١          دغام الباء يف الفاءإ          
١٢    تشديد الياء وكرسها    

١٣        تشديد التاء       

١٨   بالياء بدل التاء: البزي    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      



 

 ١٤٩  قراءة ابن حميصن املكي

٣  تسهيل اهلمزة الثانية  • 

١٩       إدغام التاء يف السني       

٣٢    بالياء بدل التاء   

٣٣     وصالنينوتضم ال ً       

٤٠     كرس اهلمزة    
٤١    ًوقفا بالياء    

٤١     ًووقفا ًوصال بالياء     

٤٤    تشديد الشني    

٤٥      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢٢    
 ألف بعد الراء املفتوحة. ١: وجهانالبزي 

 مهزة ثم راء ساكنة وزاي .٢وكرس الزاي 
 مفتوحة

    
     

٢٥     إدغام الذال يف الدال     

٤٤     حذف األلف وسكون العني     

٤٩     تشديد الذال    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١      كرس الالم       



 

 ١٥٠  قراءة ابن حميصن املكي

٢٣   ًوصال دون تنوين فتح الواو   

٢٣   ًفتح امليم وصال بال تنوين   

٢٩     ًاقفوباهلاء      
٣٧      فقطبالسني        

٤٥  فتح الياء وإسكان الالم وحذف األلف     
٤٥     فتح الياء     
٤٨      ن يف النونإدغام النو     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠      املتصلاملدمع بعد األلف مفتوحة مهزة        
٢٢  إبدال الياء مهزة ساكنة   

٢٣        إدغام الدال يف اجليم        
٣٧    ختفيف الفاء    
٤٧     مع املد املتصلوبعدها ألف  فتح الشني      

٥١    فتح بدل الفتحةتنوين   

٥٥        
 ًإدغام التاء األوىل يف الثانية وصال

 ويف اإلبتداء كحفص     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤        إدغام الدال يف اجليم        



 

 ١٥١  قراءة ابن حميصن املكي

٦    ًبالياء وصال ووقفا ً     
٦  إسكان الكاف   

٨    ًبالياء وصال ووقفا ً    
١٧    الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       
٢٢    الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       
٢٣      إدغام التاء يف الثاء     

٢٥     تسهيل اهلمزة الثانية  • 

٣٢   الراءإىل اهتنقل حركوزة حذف اهلم      

٣٨       إدغام الدال يف الصاد       

٤٠    الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٤١       إدغام الدال يف اجليم      

٤١   ع املد املنفصلوىل م اهلمزة األحذف    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      

٢٦   ًبالياء وقفا    
٣٥     كرس الشني     

٣٥    تنوين كرس    

٥٤      مهزة وصل وفتح القاف      



 

 ١٥٢  قراءة ابن حميصن املكي

٧٦     ًفاء مفتوحة وزاد ألفا وكرس الراء وفتح الفاء    
٧٦      فتح الباء وكرس القاف وفتح الياء     

 
 بن حميصناة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩   فتح الزاي   

٤٧ 
   

    
 تسهيل اهلمزة الثانية فيهام

   

 • 

٥٥   فتح الشني   

٥٩     تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٦٠     ختفيف الدال     

٦٢     ملد املتصلمع اوبعدها ألف  فتح الشني      

٦٢     تشديد الذال    

٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٦٩    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧٢    تسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧٥     إسكان الواو وحذف األلف    

٧٧     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة     

٨٩    ًباهلاء وقفا    



 

 ١٥٣  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     اجليمكرسفتح التاء و     
٩     وختفيف الزاي إسكان النون    
٩      حذف الواو: ابن شنبوذ     
١١     ضم الفاء الثانية      
١٤      اهلمزة األوىل مع املد املنفصلحذف     
١٦     تشديد الزاي     

١٨ 
   

     
 ختفيف الصاد

   

     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إدغام الدال يف السني     

٢    
وتشديد الظاء دون ألف وفتح  فتح الياء

 اهلاء مشددة      

٢   
زة مع املد أو حذف الياء وتسهيل اهلم
H القرص    

٣    
وتشديد الظاء دون ألف وفتح  فتح الياء

 اهلاء مشددة      

٨     ًباهلاء وقفا      



 

 ١٥٤  قراءة ابن حميصن املكي

٩      
 بتاء واحدة خفيفة.١: وجهانالبزي 

 بتاء واحدة مشددة .٢
     
     

٩     ًاهلاء وقفاب      
١٠     ضم الياء وكرس الزاي      
١١     لفاأل وحذفإسكان اجليم      

١١        
 كرس الشني فيها

 - يبدأ هبمزة مكسورة-         

١٣    تسهيل اهلمزة الثانية     σ 

١٨      كرس السني     

٢٢   ألف بعد اهلمزة وختفيف الياء   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠      الراء يف الالمإدغام       

١٠    حذف الواو: ابن شنبوذ    

١٤    الدالإسكان اجليم وفتح      

١٤     كرس السني       

١٦     فتح الياء    

٢١     الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة       

٢٤     فتح الواو والراء     



 

 ١٥٥  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      إدغام الدال يف الضاد      

٣    ضم الياء وفتح الصاد    

٤      كرس اهلمزة     

٤          توحة مفًإبدال اهلمزة الثانية واوا          

٥      الراء يف الالمإدغام      

٦      كرس اهلمزة     

١٠      سني الإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

١٢        الراء يف الالمإدغام         

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  

٨     فتح الراء وضم اهلاء     

١٢       الراء يف الالمإدغام         

١٤ 
  

  
 فتحة فتح بدل التنوين 

 )هللا ( وجر كلمة لفظ اجلاللة بالالم 
    

   



 

 ١٥٦  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     كرس الواو     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     كرس السني     

٥        الراء يف الالمإدغام           
٦          الراء يف الالمإدغام         

١٠     
 كحفص. ١: وجهان

( E (واو بعد الكاف وفتح النون.٢   

١١      اهلمزة األوىلحذف        

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩   إختالس ضمة العني   !
١٧   إسكان الضاد  وحذف األلف وختفيف العني     
١٧       الراء يف الالممإدغا         

)( 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      فتح الياء      



 

 ١٥٧  قراءة ابن حميصن املكي

١      إدغام الدال يف الظاء      
٣     ضم بدل الضمةتنوين    
٣      لراء وضم اهلاء فتح ا      

٤     
 )يف املوضعني(

حذف الياء وتسهيل اهلمزة مع املد أو 
H القرص    

٨     مهزة مكسورة وحذف الياء     

١١      فتح الياء      

 
 ابن حميصنة ءراق انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٤      إدغام الدال يف الصاد      

٤     تشديد الظاء     

٤    فتح اجليم    

٨       الراء يف الالمإدغام        

١٠ 
    

     
 فيهام ًباهلاء وقفا

    

     

١١     ًباهلاء وقفا     

١١   باءضم ال   

١٢     ًوقفا باهلاء     



 

 ١٥٨  قراءة ابن حميصن املكي

١٢       وألف بعدها اءتوفتح ال كرس الكاف      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     إدغام الالم يف التاء      

٥        إدغام الدال يف الزاي        

٩       إدغام الدال يف اجليم      

١٦       ًإبدال الثانية ياء مفتوحة       

١٧       وحةمفت ًإبدال الثانية ياء       

٢٠    ضمة الراءاختالس  ,  

٢٢    بالسني  

٢٧    إشامم كرس السني الضم  + 

٢٨       إسكان الياء    

 
 صنابن حمية ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       إدغام ناقص بغنة       

٢٢       ضم النون      

٤٨        الراء يف الالمإدغام         



 

 ١٥٩  قراءة ابن حميصن املكي

)( 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      إدغام التاء يف الثاء     

٨       إدغام الالم يف التاء      

١٩      وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً      

٢٠     وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً     

٢٥      وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً      

٢٦     وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً    

٢٨      وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً   

٢٩     وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً     

٤١    بالياء بدل التاء     

٤٢      بالياء وتشديد الذال     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٦   تنوين ضم     

٣٢  لف بعد النوناأل حذف    
٣٣   باإلفراد - حذف األلف الثانية-        

٤٠     حذف األلف إسكان الشني و      



 

 ١٦٠  قراءة ابن حميصن املكي

   حذف األلفإسكان الغني و     
٤٢ فتح الياء وإسكان الالم وحذف الأللف    
٤٣  وإسكان الصاد فتح النون     

 
 ابن حميصنة ءراق ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية
٣     ضم النون    
٤       الراء يف الالمإدغام        
٦   فتح الياء  
٩   فتح الياء  

٢١  ضم الواو الثانية وإسكان الالم   

٢٢  كرس الكاف وختفيف الباء  
٢٨       الراء يف الالمإدغام        
٢٨   إسكان الياء  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      الراءإىل اهتنقل حركوحذف اهلمزة      
٣      كرس اهلمزة      

٤     كرس اهلمزة      



 

 ١٦١  قراءة ابن حميصن املكي

٥      كرس اهلمز     

٦      كرس اهلمزة      

٧    كرس اهلمزة     

٨      
َّوإنا( ةكرس مهز ِ  ) ١٤(حتى آية ) َ

 ) مرات ٧تكررت (     

١٧      بدل الياءبالنون        
١٩    والباءضم الالم     
٢٠    وفتح الالم وبعدها ألف فتح القاف    
٢٥      فتح الياء     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ضم الواو    
٤    الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    
٦    فتح الطاء وزاد ألف بعدها   
٩    كرس الباء    
٢٠   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

 
 ابن حميصنة ءراق ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص اآلية
٣٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع   



 

 ١٦٢  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    يف اآلية األوىل فقط حذف األلف    
٣   كرس السني   
١٤    إدغام الالم مع النقل    
١٧   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

١٨   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

٢٠  بالياء بدل التاء  

٢١  بالياء بدل التاء  

٢٧     
 بال سكت وإدغام النون يف الراء

 ويقف عليها بالياء     

٣٦  كرس السني  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     مع النقلإدغام الالم      

٤    وجها واحداًوقفابحذف األلف ً   
٩     اختالس ضمة العني      
١٥    وقفاًبحذف األلف وصال و ً   

٢١    إسكان الياء وكرس اهلاء   

٢١   بدل تنوين الضمتنوين كرس    

• 

 



 

 ١٦٣  قراءة ابن حميصن املكي

٢١      مهز وضل وضم القاف دون تنوين      
٢٤        الراء يف الالمإدغام         
٢٣   الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها   

٣٠  بالياء بدل التاء  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦   ضم الذال     

٢٠      إدغام ناقص      
٣٣    عىل اجلمع - ًزاد ألفا بعد الالم -    

 
 ابن حميصنة ءراق ـــــــــــانالبيــــــــــ رواية حفص اآلية
١٩   تشديد التاء   
٢٠      إدغام التاء يف السني     
٢٥      ختفيف السني     

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠   تسهيل اهلمزة الثانية •  
١١   تسهيل اهلمزة الثانية •  
١٨  تشديد الزاي  



 

 ١٦٤  قراءة ابن حميصن املكي

٢٧  تسهيل اهلمزة الثانية σ
٤٥    تنوين ضم    

 
 ابن حميصنة ءارق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ضم العني     
٦    تشديد الصاد     
٢٢        مع املد املنفصل اهلمزة األوىلحذف      
٢٥     كرس اهلمزة     
٣٧  فتح الياء بعدها عني  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان ة حفصرواي اآلية
٦   ختفيف اجليم   
١٠   تشديد الشني   
١٢  ختفيف العني   

٢٤  بالظاء بدل الضاد)   ( Ò   

 
 ابن حميصنة ءراق ـــــــــــــــانالبيــــــ رواية حفص اآلية
٧    تشديد الدال    
٩      إدغام الالم يف التاء      



 

 ١٦٥  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٤      

 ًالسكت وصال
 م وأدغمها يف الراءمل يسكت عىل الال    

٣١   ًزاد ألفا بعد الفاء   

     إدغام الالم يف الثاء      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢   ضم الياء وفتح الصاد وتشديد الالم    
١٩   فتح الباء   
٢١    الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١    الراءإىلحذف اهلمزة ونقل حركتها    
٢٢    تنوين ضم    

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    ختفيف امليم   



 

 ١٦٦  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٦      لتاءإدغام الالم يف ا      

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   تنوين فتح   

٣    تنوين فتح   

١١   مضمومة بدل التاء املفتوحةياء     
١١  تنوين ضم  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   ًبالياء وصال ووقفا ً    

٩  ًبالياء وصال ووقفا ً   

١٥  فتح الياء  

١٦  فتح الياء  

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان ة حفصرواي اآلية
٥   كرس السني   



 

 ١٦٧  قراءة ابن حميصن املكي

٧   كرس السني   

٢٠     ًإبدال اهلمزة واوا   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١١     إدغام التاء يف الثاء     

 
 

  
 

   
 

  
 

 
 



 

 ١٦٨  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق ــــــــــانالبيـــــــــــ رواية حفص اآلية
٥     كرس الالم     

  
 

  
 

  
 

  
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١٠       
ًحذف اهلاء الساكنة وصال . ١:جهانوالبزي 

ًبالياء الساكنة وصال ووقفا. ٢ ًوإثباهتا وقفا ً 
    
    

  
 

  
 



 

 ١٦٩  قراءة ابن حميصن املكي

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   يمتشديد امل   
٣   كرس السني   
٤     ألف ممدودة وكرس النون    
٨     مديةًإبدال اهلمزة واوا     

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    إسكان الياء   



 

 ١٧٠  قراءة ابن حميصن املكي

  
 

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   ءإسكان اهلا   

 
 ابن حميصنة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     إبدال الواو مهزة   

  
 

  
 

 

 



 

 ١٧١  من املبهجابن حميصنة ءراق

 
 .  املفردةطريقطريق املبهج و الفرق بني

﴿    ،  ﴾ حيث وقع  
 .بالصاد كحفص: بالسني، املبهج: املفردة

 :اهلمزتان من كلمتني
 مهزتا قطع يف كلمتـني، بـأن تكـون األوىل مـنهام آخـر الكلمـة األوىل           إذا التقت

  نية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركةوالثا
 . فيهااهلمزة األوىل إسقاطبمن املفردة  بن حميصن افقرأ

﴿ : املفتـوحتني نحـواهلمزة األوىل مـن إسقاطب من املبهج وقرأ      ﴾ وسـهل ، 
﴿ :نحو األوىل من املكسورتني     ﴾املضمومتني نحويف  ، وحققهام :﴿     

     ﴾. 
﴿ : يفحذف األلف بمن املفردة أرق   ﴾ ]٣٨:حممد[ و]١٠٩:النساء[ و]١١٩ ،٦٦:آل عمران[. 

 .إثبات األلفب وقرأ من املبهج
- ﴿   ﴾  ]٣٤: القصص[   

ًمن املفردة النقل وجها واحدا ً. 

                                          
 .٢٦٥سبط اخلياط ص ، املبهج ل٢٠٤املفردة لألهوازي ص)١(
 .إن كانتا خمتلفتني يف احلركةاتفقت املفردة واملبهج و ١٤٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
 .٨٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٣إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(



 

 ١٧٢ ابن حميصن من املبهجة ءراق

 .التحقيق كحفص.١:  املبهجله الوجهان يفو
 .تح الدال منونة دون مهزة بعدهيف فالنقل.٢

﴿ من املفردة وقرأ   ﴾  ]النقل ب]٩١، ٥١ :يونس. 
 .وقرأ من املبهج بالتحقيق

﴿ :نحو)  نونال(:يف )هل( الم        ﴾. 
 . إدغام: إظهار ، املبهج:املفردة
، والطـاء، الـضاد، السني، الزاي، الظاء( : وهيثامنية يف حروفها  ال)بل(دغم الم أو

﴿ : نحـو،)، الـراءالنون، التاء     ﴾، ﴿    ﴾، ﴿      ﴾، ﴿    ﴾، 
﴿    ﴾، ﴿     ﴾، ﴿      ﴾، ﴿ ¿  ¾﴾. 

  .  إدغام:املبهج
 .  وأظهرها يف البقية) التاء والسني(أدغمها عند : املفردة

﴿ : ، نحوِالضاد عند التاء   ﴾ ]١٢:املائدة[، ﴿ ﴾ ]٩٦:طه[.  
ً الضاد يف التاء إدغاما ناقصا إدغام: املفردة،إظهار :املبهج ً. 

                                          
 .١٥٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
، ٢٤٨ ص  لألهـوازيملفـردةا ،٨٤إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص ،١٥٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(

 .  ٣٧٣املبهج لسبط اخلياط ص 
 .٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٦،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٩٥مفردة ابن حميصن ص)٣(
، اإلحتـاف للبنـاء ١٨٦، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٣٢ًوافق حفصا يف إدغام بل يف الراء، املبهج ص)٤(

 .١٩٥مفردة ابن حميصن ص ،٤١ص
    .١٢٠، املبهج ص١٩٧يصن صمفردة ابن حم)٥(



 

 ١٧٣  من املبهجابن حميصنة ءراق

﴿:الالم نحويف الراء املجزومة       ﴾  . 
 .إظهار : إدغام، املبهج:املفردة

﴿  يفالذال يف التاء  ﴾و ﴿      ﴾ . 
 .إظهار : إدغام، املبهج:املفردة

 .ِ والسنيِ الثاءعندالنون الساكنة والتنوين 
﴿ : كامل بال غنـة، نحـو إدغام: املفردة،إظهار :املبهج         ﴾ ]٢٢:كهـفال[، 

﴿        ﴾ ]٧:واقعةال[. 
 : إدغام املتامثلني الكبري

 .ًركا باحلركات الثالث إذا كان األول حم إدغام:املفردة
 . يف املفتوح واملكسور ظهارًإدغام إذا كان األول مضموما واإل : املبهج
Õ﴿ النون يف  .إظهار : إدغام، املبهج:املفردة ]٤٨:الطور[  ﴾ 

 :املتقاربني الكبرياملتجانسني وإدغام 
  . عن أيب عمرو كل ما اتفق فيه إدغام:املفردة
والقـاف مـع الكـاف  ،]٢٩:الفـتح[  ﴾F G ﴿ يف  الـشنيم اجلـيم مـعادغـإ :املبهج

 .فقط والعكس
                                          

 .١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٢٦، املبهج ص٤٤،إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٥مفردة ابن حميصن ص)٢(
 .١٣٧، املبهج ص١٩٧ مفردة ابن حميصن ص )٣(
 .١٠٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .١٠٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 .١٠٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(



 

 ١٧٤ ابن حميصن من املبهجة ءراق

  :الوقف عىل مرسوم اخلط
﴿   ﴾ ]معا]٣٦:املؤمنون ً 

 .وقف عليها ابن حميصن بالتاء من املفردة، وباهلاء من املبهج
﴿ من املفردة يف ووقف    ﴾ ]عـىل الكـاف  ]٨٢:القصص﴿  ﴾ وجيـوز البـدء 

﴿بـ ﴾  وكذلك يف﴿      ﴾ ﴿  ﴾ وجيوز البدء بـ ﴿   ﴾. 
 . من املبهج عىل الكلمة كاملة كحفصووقف

﴿ :وفتح ياء اإلضافة من املفردة يف      ﴾ ]وسكنها من املبهج ]٢٨:ائدةامل. 
ــردة يف ــن املف ــافة م ــاء اإلض ــتح ي ) ﴿:وف ــل[  ﴾'  ¹ ﴿ ،]٢٧:النح  ¸﴾ 

 . وسكنها من املبهج]٣٨:الزمر[

﴿:  يــاء لـه يفو         ﴾ ]١٤٤:عــرافاأل[، ﴿       ﴾ ]٣١، ٣٠:طــه[ ،         
 .  املفردةمن املبهج، وله الوجهان الفتح من

   :يـاءات الزوائد

﴿ :ًووقفا يفًوصال من املفردة أثبتها       ﴾]املبهجوحذفها من  ]٦١:الزخرف. 

                                          
 .٤٣٥، املبهج لسبط اخلياط ص١٣٩،إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٨٨مفردة ابن حميصن ص)١(
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧،إيضاح الرموز ص ٣٠٠، املفردة ص ٤٥٥ املبهج ص )٢(
 .٣٣٢، املبهج لسبط اخلياط ص٢٣٠مفردة ابن حميصن ص)٣(
 .٤٠٢،٤٨١، املبهج لسبط اخلياط ص٢٦٦ن حميصن ص، مفردة اب٢٥٢إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٥(
 .٤٩٠، املبهج لسبط اخلياط ص٣٢٨، مفردة ابن حميصن ص٢٥٨إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(



 

 ١٧٥  من املبهجابن حميصنة ءراق

﴿ :ًوقفا يفوً وصال من املفردة حذفهاو    ﴾]وأثبتها وصال وحذفها  ]٤٠:إبـراهيم
 .من املبهجًوقفا 

 ﴿:وحذفها يف احلالني من املفردة يف ﴾] ١٥:الفجر[، ﴿ ﴾] ١٦:الفجر[، 
 . من املبهجًصالووأثبتهام 

 :  ومما تكرر يف الفرش ما ييل
﴿: يف قرأ      ﴾وما جاء مثله . 

 .)كالبزي عن ابن كثري(د مع التشديداملب ومن املبهج ،كحفص من املفردة
 ﴿: يف قرأ ∋  ﴾، ﴿( ﴾، ﴿∋   ﴾. 

 .اإلسكان ومن املبهج ،له اإلختالس من املفردة
﴿: يف قرأ >﴾ ،﴿  +﴾. 

ً وجها واحداشامماإلبمن املفردة   .الكرس. ٢ اإلشامم.١: ومن املبهج وجهان .ً
﴿قرأ     ﴾ ]٤٤:ذارياتال[. 

﴿حذف األلف وسكون العنيب   ﴾. 
                                          

 .٣٩٧ ص، املبهج لسبط اخلياط٢٦١، مفردة ابن حميصن ص٢٦٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٥٣٤، املبهج لسبط اخلياط ص٣٩٠، مفردة ابن حميصن ص٢٦١إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(
   .٣٠٨إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
   .٢٧٦ ، املبهج لسبط اخلياط ص١٩٩، مفردة ابن حميصن ص٢٧٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٤(
 . ٢٥٠، مفردة ابن حميصن ص ٢٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٥(
 . ٥٠٠، املبهج لسبط اخلياط ص٢٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٦(



 

 ١٧٦ ابن حميصن من املبهجة ءراق

 ﴿أرقـــ    ﴾و ﴿  ﴾وحيـــث وقـــع ﴿   ﴾]و ،]٦٧:فراغـــ﴿    ﴾ 
 .ولاحلرف األبكرس  ومن املبهجمن املفردة كحفص،  ]٣١:النور[

﴿:  نحويفيم ملا     ﴾ ]وهو يتكرر يف سبعة وأربعني موضعا،]٥٤:البقرة ً. 
﴿بالضم  :، املبهجمتحرك إذا كان بعدها حرف بالكرس :املفردة   ﴾. 
﴿: يفباء لا ﴾وهـو يتكـرر يف ]١٢٦:البقـرة[  املنادى املضاف إىل ياء املتكلم نحو ،

 .ًوستني موضعاسبعة 
﴿بالضم  :، املبهجبالكرس إذا كان بعدها حرف متحرك :املفردة ﴾. 

﴿: من املفردة قرأ      ﴾ ]بضم الفاء ]١١:احلديد[، ]٢٤٥:البقرة. 
، ]٢٠:هود[، ]٤٠:النساء[، ]١٣٠:آل عمران[، ]٢٦١:البقرة[: وقرأ باقي املواضع كحفص وهي

  .]١٨:احلديد[، ]٦٩:الفرقان[
 .بإسكان الضاد وحذف األلف وختفيف العني  ]١٧:التغابن[ وقرأ

 .وضم الفاءحذف األلف وتشديد العني ب :املبهجوقرأ اجلميع من 
 . ، يف اجلدول]٣٠:األحزاب [وذكرت خالفهام يف

                                          
 .٣٣٠، املبهج لسبط اخلياط ص ٢٩٦إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .واتفقا عىل الضم إن كان بعده مهزة وصل ،٢٧٢، املبهج لسبط اخلياط ص٢٧٠إيضاح الرموز ص)٢(
 .ىل الضم إن كان بعده مهزة وصلواتفقا ع ،٢٨٤، املبهج للخياط ص٢٨٦إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٢٩٥، املبهج لسبط اخلياط ص٣٠٣ ،إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٦١ ،٣١٠املفردة ص)٤(



 

 ١٧٧  من املبهجابن حميصنة ءراق

 :ملحوظة
(: قال القباقبي قرأ ابن حميصن من املفـردة     ( ، )     ( ]١٥٧، ١٥٦:ماألنعـا[، 

 .َالِ كِيف)ٌزْوَف (ُبْــــيَغْوا الُولُقَ يِ يفَو :بالتاء وقرأ من املبهج بالياء كالباقني، وقال املتويل
 .وليست يف املفردة وال املبهج فلم أذكرها يف اجلدول

: ( األهوازي يف املفردةقال    ( ]بضم ،]١٠:الفتح ) (،ومل أذكرها يف اجلدول  
 . الم اسم اهللان حميصن وحفص بضم اهلاء وتغليظقال يف املبهج ابو

 : يف الكلامت اآلتيةالفرشواختلف يف 

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٦ .  سني بدل الصادبال    

٧   سني بدل الصادبال   

٧       فتح الراء       

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١٥    امليمضم الياء وفتح:البزي    

٥١      حذف األلف     

                                          
 .١٤٩، امليرس خلاروف ص٣٩٠،إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٥٤ الفوائد املعتربة بيت رقم )١(
 .٤٩٦، املبهج ص٦٦٦، ٣٥٨، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٣٧ املفردة ص )٢(



 

 ١٧٨ ابن حميصن من املبهجة ءراق

٥٤      يف املوضعني( اهلمزة كرسةاختالس(  2   
٦٧    إسكان الراء  ∋   
٧٧       بالياء بدل التاء      
٧٧    بالياء بدل التاء    

٩٧    
  الياءوحذففتح الراء ومهزة مكسورة 
 وتشديد الالم

    

٩٨    الياءوحذفورة فتح الراء ومهزة مكس  
 وتشديد الالم

    

٩٨      تشديد الالم     

١٣٩       بنونني كحفص       

١٥٩      املوضعني (إسكان النون(      

١٦٤  باجلمع    
٢٣٩      ضم الراء وتشديد اجليم      
٢٤٠       تنوين ضم       
٢٤٥     حذف األلف وتشديد العني وضم الفاء     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١١٥     ًإبدال الياء تاء      

١١٥      ًاء تاءإبدال الي      
١٥٣      املفتوحة وفتح العنيبالياء     



 

 ١٧٩  من املبهجابن حميصنة ءراق

١٥٣     بالياء بدل التاء      
١٦٩     بالياء بدل التاء    
١٧٦    ضم الياء وكرس الزاي     

 
  املبهج ـــــــــانالبيــــــــــــ املفردة اآلية
٢     ًبتائني وصال ووقفا      

٩    مع املد واهلمزالعني فتح : وجهان الثاين     

٤٠      حذف األلف وتشديد العني      
٤٦      فتح االم بعدها ألف     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان فردةامل اآلية
٩      تشديد الباء     

٩      ضم الياء وفتح الالم وتشديد الباء     

٩٦    
    

 ضم آخرمها
   

    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٤٤       إسكان النون وضم التاء       
١٤٢     حذف األلف     



 

 ١٨٠ ابن حميصن من املبهجة ءراق

١٤٣  ضم الباء   

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٤٢    دغام  فك اإل- بيائني مع كرس األوىل-    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١٢٨    فتح الفاء    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١٠٩     إسكان الواو وختفيف الفاء   

١١٤     دون تنوين.٢كاملفردة .١وجهان    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١٢       وكرس التاءبالياء املضمومة     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٣٩    الالمبالنون بدل       



 

 ١٨١  من املبهجابن حميصنة ءراق

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية

٢٢    
 كرس اخلاء وامليم. ١:وجهان
 كرس امليم فقط. ٢

    

    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١١         اخلاءألف بعد        

٢٧   وجهان التخفيف والتشديد   

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٣٧        ًوصال ووقفا كحفصبتائني ً        

 
  املبهج ـــانالبيــــــــــــــــــ املفردة اآلية
١٧   بعدها ألف فتح اهلمزة والفاء     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٣٠   العني وتشديد دون ألف بعد الضاد     

٥١       وفتح النون ضم التاء وكرس القاف      



 

 ١٨٢ ابن حميصن من املبهجة ءراق

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٧٥     كرس ابتداءمهزة وصل ت     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٣٨        اهلاءو الراء كرس و التاء دون تنوينضم        

٣٨   
      

اهلاءو الراء كرس و التاء دون تنوينضم     
     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٣٥     ن تنوينوكرسة د     

 
  املبهج ــــــــــــانالبيـــــــــ املفردة اآلية
٣٣    فتح السني وإسكان القاف    

٥١     فتح الياء     

ف 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١٥  كاملفردة. ٢حذف األلف     .١: وجهان    



 

 ١٨٣  من املبهجابن حميصنة ءراق

 
  املبهج بيـــــــــــــــــــــانال املفردة اآلية
٢٩     حذف اهلمزة    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٥٨   وكرسها خمففةتقديم األلف عىل الزاي    

 
  املبهج نالبيـــــــــــــــــــــا املفردة اآلية

٣١ 
     

     
 بالنون فيهام

   

     

٣٧    ختفيف الفاء    

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٢٤       فتح الباء واخلاء     

 
  املبهج ــــــــــــــــــــانالبيـ املفردة اآلية
١٤    وألف بعدها كرس اجليم وفتح الدال     



 

 ١٨٤ ابن حميصن من املبهجة ءراق

٢٤      كرس الواو وضم الراء     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٦     الواوضم      

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية

٤     
  الياءوحذففتح الراء ومهزة مكسورة 
 وتشديد الالم

     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية

٢٢   تشديد الباء  

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان فردةامل اآلية
٦   كرسها.٢فتح الواو .١: وجهان     

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١    هبمزة قبل القاف    



 

 ١٨٥  من املبهجابن حميصنة ءراق

 
  املبهج ــــــــــــــانالبيـــــــ املفردة اآلية
١٩   ضم امليم   

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
١٨    لفاأل وحذفضم احلاء   

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية

١٣   فتح الكاف   

١٣  فتح تنوين   

١٤  
بعد العني  لفاأل حذفو فتح اهلمزة

  وفتح امليم

 
  املبهج البيـــــــــــــــــــــان املفردة اآلية
٧   هبمزة دون ألف   

  
 



 

 ١٨٦ ابن حميصنة ءراق

 
أمحد بـن حممـد الـدمياطي الـشهري  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش .١

 .م٢٠٠١ سنة الطبعة األوىل بريوت ، دار الكتب العلمية–بالبناء 
 شمس الـدين حممـد بـن -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عرش.٢

 .م٢٠٠٣ي، دار عامر الطبعة األوىل أمحد خالد شكر. حتقيق د-خليل القباقبي

حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت  –غاية النهايـة يف طبقـات القـراء .٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال

 . حممد بن أمحد املتويل- الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة.٤

 دار الكتـاب -لقـايضعبـد الفتـاح ا–القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب .٥
 .م١٩٨١العريب بريوت الطبعة األوىل، سنة 

عبد اهللا  – بهج يف القراءات السبع املتممة بابن حميصن واألعمش ويعقوب وخلفامل.٦
عيل بن أمحد سبط اخلياط البغدادي، حتقيق حممد بن عيد الـشعباين، دار الـصحابة 

 .طنطا مرص، الطبعة األوىل
طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي– الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبار عىل.٧

 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 
عمـر . حتقيـق د-أيب عيل احلسن بـن إبـراهيم األهـوازي– يصن املكيمفردة ابن حم.٨

 .م٢٠٠٧ عامن، الطبعة األوىل سنة املكتب اإلسالمييوسف محدان، 
حممـد بـن أمحـد ئد املعتربة يف القراءات الزائـدة عـىل العـرشة موارد الربرة عىل الفوا.٩

 . خمطوط-املتويل
 دار ابن كثري، دمشق الطبعة -حممد فهد خاروف-امليرس يف القراءات األربعة عرش.١٠

 .م٢٠٠٦الرابعة سنة



 

 ١٨٧ بن حميصناة ءراق

 
 الصفحة  املوضوع

  ٥.......................................................................................ةقدمم

  ٨...............................................حميصن بن الرمحن عبد بن حممدالتعريف باإلمام 

  ٩................................................................ البزيأمحد بن حممدحلسن أبو ا

  ١٠..........................................................شنبوذ بن أمحد بن حممداحلسن  أبو

  ١١.................................................................شبل بن عباد املكيداود  أبو

  ١٢............................................................عيل األهوازي بنعيل احلسن  أبو

  ١٣.....................................................................حميصن بناة ءراقأصول 

 ٤٥...................................................................... البقرة-  سورة الفاحتة
  ٥٩............................................................................سورة آل عمران

  ٦٣...............................................................................سورة النساء

  ٦٦................................................................................سورة املائدة

  ٧٠..............................................................................سورة األنعام

  ٧٥............................................................................سورة األعراف

  ٨١..............................................................................سورة األنفال

  ٨٣................................................................................سورة التوبة

  ٨٥...............................................................................سورة يونس

  ٨٧.................................................................................سورة هود

 ٩١..............................................................................سورة يوسف
  ٩٥...............................................................................سورة الرعد



 

 ١٨٨ ابن حميصنة ءراق

  ٩٦..............................................................................سورة إبراهيم

  ٩٧...............................................................................سورة احلجر

  ٩٨...............................................................................سورة النحل

  ١٠٠............................................................................سورة اإلرساء

  ١٠٣............................................................................سورة الكهف

  ١٠٦..............................................................................سورة مريم

  ١٠٨...............................................................................سورة طـه

  ١١٠............................................................................سورة األنبياء

  ١١٢..............................................................................سورة احلج

  ١١٣...........................................................................ة املؤمنونسور

  ١١٥..............................................................................سورة النور

  ١١٧............................................................................سورة الفرقان

  ١١٩............................................................................سورة الشعراء

  ١٢٠..............................................................................سورة النمل

  ١٢٣...........................................................................سورة القصص

  ١٢٥.........................................................................سورة العنكبوت

  ١٢٦..............................................................................سورة الروم

  ١٢٧..............................................................................سورة لقامن

  ١٢٨...........................................................................سورة السجدة

  ١٢٩..........................................................................سورة األحزاب

  ١٣٠................................................................................سورة سبأ



 

 ١٨٩ بن حميصناة ءراق

  ١٣٢...............................................................................سورة فاطر

  ١٣٣...............................................................................سورة يـس

  ١٣٤...........................................................................سورة الصافات

  ١٣٦.................................................................................سورة ص

  ١٣٧...............................................................................سورة الزمر

  ١٣٩................................................................................سورة غافر

  ١٤١.............................................................................سورة فصلت

  ١٤٢............................................................................سورة الشورى

  ١٤٣............................................................................سورة الزخرف

  ١٤٤.............................................................................سورة الدخان

  ١٤٥.................................................................األحقاف- اجلاثية   سورة 

  ١٤٦........................................................................... <سورة حممد

  ١٤٧...............................................................................سورة الفتح

  ١٤٨....................................................................... ق- احلجراتسورة 

  ١٤٩..................................................................الطور-  الذاريات  سورة 

  ١٥٠...................................................................... القمر- النجم سورة 

  ١٥١..............................................................................الرمحنسورة 

  ١٥٢.............................................................................سورة الواقعة

  ١٥٣.................................................................... املجادلة-سورة احلديد

  ١٥٤..............................................................................سورة احلرش

  ١٥٥................................................................... الصف- نةسورة املمتح



 

 ١٩٠ ابن حميصنة ءراق

  ١٥٦...................................................................طالقال-  اجلمعةسورة 

  ١٥٧...........................................................................التحريم  سورة

ْسورة امللك   ١٥٨.......................................................................القلم-  ُ

  ١٥٩....................................................................  املعارج- احلاقةسورة 

  ١٦٠.......................................................................اجلن-  نوح  سورة 

ِّ املزمل  سورة   ١٦١....................................................................  املدثر- َّ

  ١٦٢................................................................... اإلنسانالقيامة  سورة 

  ١٦٣..............................................................زعاتالن-  املرسالت سورة 

  ١٦٤....................................................................نفطاراإل-عبسسورة 

  ١٦٥..................................................................رقاطال- املطففني سورة 

  ١٦٦......................................................................بلدال -  عىلاألسورة 

  ١٦٧....................................................................علقال- الشمس سورة 

  ١٦٨..................................................................... عرصال- القدر سورة

  ١٦٩...................................................................الكافرون- اهلمزةسورة 

 ١٧٠.....................................................................ناسال- نرصال سورة 
 ١٧١.....................................................طريق املبهجوفردة املطريق الفرق بني 
 ١٨٦..................................................................................املراجع

 ١٨٧........................................................................فهرس املحتويات
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